السياسة الشرعية
يف إصالح الراعي والرعية
شيخ اإلسالم ابن تيمية

المقدمة
بسم اهلل الرضبن الرحيم
اغبمد هلل الذي أرسل رسلو بالبينات ،وأنزل معهم الكتاب واؼبيزان ليقوم الناس بالقسط ،وأنزل اغبديد فيو
بأس شديد ،ومنافع للناس ،وليعلم اهلل من ينصره ورسلو بالغيب ،إن اهلل قوي عزيز ،وختمهم دبحمد صلى
اهلل عليو وسلم ،الذي أرسلو باؽبدى ودين اغبق ،ليظهره على الدين كلو ،وأيده بالسلطان النصَت ،اعبامع
معٌت العلم والقلم للهداية واغبجة ،ومعٌت القدرة والسيف للنصرة والتعزير ،وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال
شريك لو ،شهادة خا لصة خالص الذىب اإلبريز ،وأشهد أن ؿبمدا عبده ورسولو صلى اهلل عليو وعلى آلو
وصحبو ،وسلم تسليما كثَتا ،وشهادة يكون صاحبها ُب حرز حريز.
(أما بعد)
فهذه رسالة ـبتصرة ،فيها جوامع من السياسة اإلؽبية واإلنابة النبوية ،ال يستغٍت عنها الراعي والرعية،
اقتضاىا من أوج ب اهلل نصحو من والة األمور ،كما قال النيب صلى اهلل عليو وسلم ،فيما ثبت عنو من غَت
وجو{ :إن اهلل يرضى لكم ثالثة  :أن تعبدوه وال تشركوا بو شيئا ،وأن تعتصموا حببل اهلل صبيعا وال تفرقوا،
وأن تناصحوا من واله اهلل أمركم } موضوع الرسالة (وىذه) وىذه رسالة مبنية على آية األمراء ُب كتاب اهلل،
وىي قولو تعأب { :إن اهلل يأمركم أن تؤدوا األمانات إٔب أىلها وإذا حكمتم بُت الناس أن ربكموا بالعدل
إن اهلل نعما يعظكم بو إن اهلل كان ظبيعا بصَتا  .يأيها الذين آمنوا أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأوٕب األمر
منكم ،فإن تنازعتم ُب شيء فرد وه إٔب اهلل والرسول ،إن كنتم تؤمنون باهلل واليوم اآلخر ذلك خَت وأحسن
تأويال} (قال العلماء) نزلت اآلية األؤب ُب والة األمور ،عليهم أن يؤدوا األمانات إٔب أىلها ،وإذا حكموا
بُت الناس أن وبكموا بالعدل ،ونزلت الثانية ُب الرعية من اعبيوش وغَتىم ،عليهم أن يطيعوا أوٕب األمر
الفاعلُت لذلك ُب قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغَت ذلك ،إال أن يأمروا دبعصية اهلل ،فإن أمروا دبعصية فال
طاعة ؼبخلوق ُب معصية اػبالق ،فإن تنازعوا ُب شيء ردوه إٔب كتاب اهلل وسنة رسولو صلى اهلل عليو وسلم .
وإن ٓب تفعل والة األمر ذلك ،أطيعوا فيما يأمرون به من طاعة اهلل ،ألن ذلك من طاعة اهلل ورسولو ،وأديت
حقوقهم إليهم كما أمر اهلل ورسولو {وتعاونوا على الرب والتقوى ،وال تعاونوا على اإلٍب والعدوان} وإذا كانت
اآلية قد أوجبت أداء األمانات إٔب أىلها ،واغبكم بالعدل .فهذان صباع السياسة العادلة ،والوالية .
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الباب األول أسس اختيار الولي
 استعمال األصلح
فإن النيب صلى اهلل عليو وسلم ؼبا فتح مكة وتسلم مفاتيح الكعبة من بٍت شيبة طلبها منو العباس ،ليجمع
لو بُت سقاية اغباج ،وسدانة البيت ،فأنزل اهلل ىذه اآلية ،بدفع مفاتيح الكعبة إٔب بٍت شيبة فيجب على
وٕب األمر أن يوٕب على كل عمل من أعمال اؼبسلمُت ،أصلح من هبده لذلك العمل ،قال النيب صلى اهلل
عليو وسلم { :من وٕب من أمر اؼبسلمُت شيئا ،فؤب رجال وىو هبد من ىو أصلح للمسلمُت منو فقد خان
اهلل ورسولو } .وُب رواية { :من قلد رجال عمال على عصابة ،وىو هبد ُب تلك العصابة أرضى منو ،فقد
خان اهلل وخان رسولو وخان اؼبؤمنُت } رواه اغباكم ُب صحيحو وروى بعضهم أنو من قول عمر البن عمر
روي ذلك عنو  .وقال عمر بن اػبطاب رضي اهلل عنو  :من وٕب من أمر اؼبسلمُت شيئا فؤب رجال ؼبودة أو
عن اؼبستحقُت
قرابة بينهما ،فقد خان اهلل ورسولو واؼبسلمُت وىذا واجب عليو فيجب عليو البحث
للواليات ،من نوابو على األمصار ،من األمراء الذين ىم نواب ذي السلطان ،والقضاة ،ومن أمراء األجناد
ومقدمي العساكر والصغار والكبار ،ووالة األموال من الوزراء والكتاب والشادين والسعاة على اػبراج
والصدقات ،وغَت ذلك من األموال اليت للمسلمُت  .وعلى كل و احد من ىؤالء ،أن يستنيب ويستعمل
أصلح من هبده ،وينتهي ذلك إٔب أئمة الصالة واؼبؤذنُت ،واؼبقرئُت ،واؼبعلمُت ،وأمَت اغباج ،والربد ،والعيون
الذين ىم القصاد ،وخزان األموال ،وحراس اغبصون ،واغبدادين الذين ىم البوابون على اغبصون واؼبدائن،
ونقباء العساكر الكبار والصغار ،وعرفاء القبائل واألسواق ،ورؤساء القرى الذين ىم الدىاقون  .فيجب على
كل من وٕب شيئا من أمر اؼبسلمُت ،من ىؤالء وغَتىم ،أن يستعمل فيما ربت يده ُب كل موضع ،أصلح
من يقدر عليو ،وال يقدم الرجل لكونو طلب الوالية ،أو يسبق ُب الطلب  .بل ذلك سبب اؼبنع ،فإن ُب
الصح وبُت عن النيب صلى اهلل عليو وسلم { :أن قوما دخلوا عليو فسألوه الوالية ،فقال  :إنا ال نوٕب أمرنا
ىذا من طلبو } .وقال لعبد الرضبن بن ظبرة { :يا عبد الرضبن ال تسأل اإلمارة ،فإنك إن أعطيتها من غَت
مسألة أعنت عليها ،وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليو } أخرجاه ُب الصحيحُت وقال صلى اهلل عليو
وسلم{ :من طلب القضاء واستعان عليو وكل إليو ومن ٓب يطلب القضاء وٓب يستعن عليو ،أنزل اهلل إليو
ملكا يسدده} رواه أىل السنن  .فإن عدل عن األحق األصلح إٔب غَته ،ألجل قرابة بينهما ،أو والء عتاقة
أو صداقة ،أو موافقة ُب بلد أو مذىب أو طريقة أو جنس ،كالعربية والفارسية والًتكية والرومية ،أو لرشوة
يأخذىا منو من مال أو منفعة ،أو غَت ذلك من األسباب ،أو لضغن ُب قلبو على األحق ،أو عداوة
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بينهما ،فقد خان اهلل ورسولو واؼبؤمنُت ،ودخل فيما هني عنو ُب قولو تعأب { :يا أيها الذين آمنوا ال زبونوا
اهلل والرسول وزبونوا أماناتكم وأنتم تعلمون }ٍ .ب قال  {:واعلموا أمبا أموالكم وأوالدكم فتنة ،وأن اهلل عنده
أجر عظيم } .فإن الرجل غببو لولده ،أو لعتيقو ،قد يؤثره ُب بعض الواليات ،أو يعطيو ما ال يستحقو،
فيكون قد خان أمانتو ،كذلك قد يؤثره زيادة ُب مالو أو حفظو ،بأخذ ما ال يسربقو ،أو ؿباباة من يداىنو
ُب بعض الواليات ،فيكون قد خان اهلل ورسولو ،وخان أمانتو ٍ .ب إن اؼبؤدي لألمانة مع ـبالفة ىواه ،يثبتو
 .وُب
اهلل فيحفظو ُب أىلو ومالو بعده ،واؼبطيع ؽبواه يعاقبو اهلل بنقيض قصده فيذل أىلو ،ويذىب مالو
ذلك ،اغبكاية اؼبشهورة ،أن بعض خلفاء بٍت العباس سأل بعض العلماء أن وبدثو عما أدرك فقال  :أدركت
عمر بن عبد العزيز ،فقيل لو  :يا أمَت اؼبؤمنُت أقفرت أفواه بنيك من ىذا اؼبال ،وتركتهم فقراء ال شيء ؽبم
وكان ُب مرض موتو ،فقال  :أدخلوىم علي ،فأدخلوىم ،بضعة عشر ذكرا ،ليس فيهم بالغ ،فلما رآىم
ذرفت عيناه ٍ ،ب قال  :يا بٍت ،واهلل ما منعتكم حقا ىو لكم ،وٓب أكن بالذي آخذ أموال الناس فأدفعها
إليكم ،وإمبا أنتم أحد رجلُت  :إما صاّب ،فاهلل يتؤب الصاغبُت ،وإما غَت صاّب ،فال أترك لو ما يستعُت بو
على معصية اهلل ،قوموا عٍت قال :فلقد رأيت ولده ،ضبل على مائة فرس ُب سبيل اهلل ،يعٍت أعطاىا ؼبن يغزو
عليها .قلت :ىذا وقد كان خليفة اؼبسلمُت ،من أقصى اؼبشرق ،بالد الًتك ،إٔب أقصى اؼبغرب ،بالد
األندلس وغَتىا ،ومن جزائر قربص وثغور الشام والعواصم كطرسوس وكبوىا ،إٔب أقصى اليمن وإمبا أخذ
كل واحد من أوالده ،من تركتو شيئا يسَتا ،يقال  :أقل من عشرين درنبا  -قال وحضرت بعض اػبلفاء
وقد اقتسم تركتو بنوه ،فأخذ كل واحد منهم ستمائة ألف دينار ،ولقد رأيت بعضهم ،يتكفف الناس  -أي
يسأؽبم بكفو  -وُب ىذا الباب من اغبكايات والوقائع اؼبشاىدة ُب الزمان واؼبسموعة عما قبلو ،ما فيو عربة
لكل ذي لب .وقد دلت سنة رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم على أن الوالية أمانة هبب أداؤىا ُب مواضع،
مثل ما تقدم ،ومثل {قولو أليب ذر رضي اهلل عنو ُب اإلمارة :إهنا أمانة ،
وإهنا يوم القيامة خزي وندامة ،إال من أخذىا حبقها ،وأدى الذي عليو فيها } .رواه مسلم  .وروى البخاري
ُب صحيحو عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو  :أن النيب قال { :إذا ضيعت األمانة ،انتظر الساعة } .وقد أصبع
اؼبسلمون على معٌت ىذا ،فإن وصي اليتيم ،وناظر الوقف ،ووكيل الرجل ُب مالو ،عليو أن يتصرف لو
باألصلح فاألصلح ،كما قال اهلل تعأب { :وال تقربوا مال اليتيم إال باليت ىي أحسن } وٓب يقل إال باليت ىي
حسنة وذلك ألن الوإب راع على الناس دبنزلة راعي الغنم ،كما قال النيب صلى اهلل عليو وسلم { :كلكم راع
وكلكم مسئول عن رعيتو ،فاإلمام الذي على الناس راع وىو مسئول عن رعيتو ،واؼبرأة راعية ُب بيت
زوجها ،وىي مسئولة عن رعيتها ،والولد راع ُب مال أبيو ،وىو مسئول عن رعيتو ،والعبد راع ُب مال سيده،
وىو مسئول عن رعيتو ،أال فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيتو } أخرجاه ُب الصحيحُت وقال النيب صلى
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اهلل عليو وسلم { :ما من راع يسًتعيو اهلل رعية ،يبوت يوم يبوت ،وىو غاش ؽبا ،إال حرم اهلل عليو رائحة
اعبنة} رواه مسلم  .ودخل أبو مسلم اػبوال٘ب ،على معاوية بن أيب سفيان ،فقال  :السالم عليك أيها
األجَت ،فقالوا :قل السالم عليك  :أيها األمَت ،فقال السالم أيها األجَت فقالوا  :قل أيها األمَت فقال السالم
عليك أيها األجَت فقالوا قل األمَت فقال معاوية  :دعوا أبا مسلم فإنو أعلم دبا يقول فقال  :إٖبا أنت أجَت
استأجرك رب ىذه الغنم لرعايتها ،فإن أنت ىنأت جرباىا ،وداويت مرضاىا ،وحبست أوالىا على أخراىا
وفاك سيدىا أجرك ،وإن أنت ٓب هتنأ جرباىا وٓب تداو مرضاىا ،وٓب رببس أوالىا على أخراىا عاقبك سيدىا
وىذا ظاىر االعتبار ،فإن اػبلق عباد اهلل ،الوالة نواب اهلل على عباده ،وىم وكالء العباد على أنفسهم،
دبنزلة أحد الشريكُت مع اآلخر ،ففيهم معٌت الوالية والوكالةٍ ،ب الوٕب والوكيل مىت استناب ُب أموره رجال،
وترك من ىو أصلح للتجارة أو اؼبقارب منو ،وباع السلعة بثمن ،وىو هبد من يشًتيها خبَت من ذلك الثمن،
فقد خان صاحبو ،ال سيما إن كان بُت من حاباه وبينو مودة أو قربة ،فإن صاحبو يبغضو ويذمو ،أنو قد
خان وداىن قريبو أو صديقو .

 اختيار األمثل فاألمثل
إذا عرف ىذا ،فليس أن يستعمل إال أصلح اؼبوجود ،وقد ال يكون ُب موجوده ،من ىو صاّب لتلك الوالية،
فيختار األمثل فاألمثل ُب كل منصب وبسبه ،وإذا فعل ذلك بعد االجتهاد التام ،وأخذه للوالية حبقها ،فقد
أدى األمانة ،وقام بالواجب ُب ىذا ،وصار ُب ىذا اؼبوضع من أئمة العدل واؼبقسطُت عند اهلل ،وإن اختل
بعض األمور بسبب من غَته ،إذا ٓب يبكن إال ذلك ،فإن اهلل يقول { :فاتقوا اهلل ما استطعتم } ويقول{ :ال
يكلف اهلل نفسا إال وسعها } .وقال ُب اعبهاد { :فقاتل ُب سبيل اهلل ال تكلف إال نفسك وحرض
} فمن أدى
اؼبؤمنُت} .وقال{ :يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ،ال يضركم من ضل إذا اىتديتم
الواجب اؼبقدور عليو فقد اىتدى  :وقال النيب صلى اهلل عليو وسلم { :إذا أمرتكم بأمر فأتوا منو ما
استطعتم} أخرجاه ُب الصحيحُت ،لكن إذا كان منو عجز وال حاجة إليو ،أو خيانة عوقب على ذلك
وينبغي أن يعرف األصلح ُب كل منصب ،فإن الوالية ؽبا ركنان  :القوة واألمانة ،كما قال تعأب { :إن خَت
من استأجرت القوي األمُت } وقال صاحب مصر ليوسف عليو السالم { :إنك اليوم لدينا مكُت أمُت }
وقال تعأب ُب صفة جربيل { :إنو لقول رسول كرٙب  .ذي قوة عند ذي العرش مكُت مطاع ٍب أمُت } .والقوة
ُب كل والية حبسبها ،فالقوة ُب إمارة اغبرب ترجع إٔب شجاعة القلب ،وإٔب اػبربة باغبروب ،واؼبخادعة فيها،
فإن اغبرب خدعة ،وإٔب القدرة على أنواع القتا ل :من رمي وطعن وضرب ،وركوب وكر وفر ،وكبو ذلك،
كما قال تعأب { :وأعدوا ؽبم ما استطعتم من قوة ومن رباط اػبيل } وقال النيب صلى اهلل عليو وسلم :
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{ارموا واركبوا ،وأن ترموا أحب إٕب من أن تركبوا ،ومن تعلم الرمي ٍب نسيو فليس منا } وُب رواية { :فهي
نعمة جحدىا } رواه مسلم والقوة ُب اغبكم بُت الناس ،ترجع إٔب العدل الذي دل عليو الكتاب والسنة،
وإٔب القدرة على تنفيذ األحكام  .واألمانة ترجع إٔب خشية اهلل ،وأال يشًتي بآياتو شبنا قليال ،وترك خشية
الناس ،وىذه اػبصال الثالث اليت ازبذىا اهلل على كل حكم على الناسُ ،ب قولو تعأب { :فال زبشوىم
واخشون وال تشًتوا بآياٌب شبنا قليال } { ،ومن ٓب وبكم دبا أنزل اهلل فأولئك ىم الكافرون } وؽبذا قال النيب
صلى اهلل عليو وسلم { :القضاة ثالثة  :قاضيان ُب النار ،وقاض ُب اعبنة ،فرجل علم اغبق وقضى خبالفو،
فهو ُب النار ،ورجل قضى بُت الناس على جهل ،فهو ُب النا ر ،ورجل علم اغبق وقضى بو ،فهو ُب اعبنة }
رواه أىل السنن والقاضي اسم لكل من قضى بُت اثنُت وحكم بينهما ،سواء كان خليفة أو سلطانا ،أو
نائبا ،أو واليا ،أو كان منصوبا ليقضي بالشرع ،أو نائبا لو ،حىت وبكم بُت الصبيان ُب اػبطوط ،إذا زبايروا،
ىكذا ذكر أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم :وىو ظاىر .

 قلة اجتماع األمانة والقوة في الناس
اجتماع القوة واألمانة ُب الناس قليل ،وؽبذا كان عمر بن اػبطاب رضي اهلل عنو يقول  :اللهم أشكو إليك
جلد الفاجر ،وعجز الثقة ،فالواجب ُب كل والية ،األصلح حبسبها  .فإذا تعُت رجالن أحدنبا أعظم أم انة،
واآلخر أعظم قوة ،قدم أنفعهما لتلك الوالية  :وأقلهما ضررا فيها ،فيقدم ُب إمارة اغبرب الرجل القوي
الشجاع ،وإن كان فيو فجور فيها ،على الرجل الضعيف العاجز ،وإن كان أمينا ،كما سئل اإلمام أضبد :
عن الرجلُت يكونان أمَتين ُب الغزو ،وأحدنبا قوي فاجر واآلخر صاّب ضعيف ،مع أيهما يغزو؟ فقال  :أما
الفاجر القوي ،فقوتو للمسلمُت ،وفجوره على نفسو ،وأما الصاّب الضعيف فصالحو ،لنفسو ،وضعفو على
اؼبسلمُت ،فيغزي مع القوي الفاجر  .وقد قال النيب صلى اهلل عليو وسلم { :إن اهلل يؤيد ىذا الدين بالرجل
الفاجر} وروي {بأقوام ال خالق ؽبم } .فإذا ٓب يكن فاجرا ،كان أؤب بإمارة اغبرب فبا ىو أصلح منو ُب
الدين ،إذا ٓب يسد مسده  .وؽبذا {كان النيب صلى اهلل عليو وسلم ،يستعمل خالد بن الوليد على اغبرب،
منذ أسلم ،وقال  :إن خالدا لسيف سلو اهلل على اؼبشركُت } مع أنو أحيانا كان قد يعمل ما ينكره النيب
صلى اهلل عليو وسلم ،حىت إنو  -مرة  -رفع يديو إٔب السماء وقال { :اللهم إ٘ب أبرأ إليك فبا فعل خالد }.
ؼبا أرسلو إٔب خزيبة فقتلهم ،وأخذ أمواؽبم بنوع شبهة ،وٓب يكن هبوز ذلك ،وأنكره عليو بعض من معو من
الصحابة ،حىت وداىم النيب صلى اهلل عليو وسلم وضمن أمواؽبم ،ومع ىذا فما زال يقدمو ُب إمارة اغبرب؛
ألنو كان أصلح ُب ىذا الباب من غَته ،وفعل ما فعل بنوع تأويل  .وكان أبو ذر رضي اهلل عنو ،أصلح منو
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ُب األمانة والصدق ،ومع ىذا فقال لو النيب صلى اهلل عليو وسلم {يا أبا ذر إ٘ب أراك ضعيفا ،وإ٘ب أحب
لك ما أحب لنفسي  :ال تأمرن على اثنُت ،و ال تولُت مال يتيم } .رواه مسلم  .هنى أبا ذر عن اإلمارة
والوالية؛ ألنو رآه ضعيفا .مع أنو قد روي{ :ما أظلت اػبضراء وال أقلت الغرباء ،أصدق ؽبجة من أيب ذر }
{وأمر النيب صلى اهلل عليو وسلم مرة عمرو بن العاص ُب غزوة ذات السالسل استعطافا ألقاربو الذين بعثو
إليهم ،على من ىم أفضل منو وأمر أسامة بن زيد ،ألجل ثأر أبيو} .ولذلك كان يستعمل الرجل ؼبصلحة،
مع أنو قد كان يكون مع األمَت من ىو أفضل منوُ ،ب العلم واإليبان  .وىكذا أبو بكر خليفة رسول اهلل
صلى اهلل عليو وسلم رضي اهلل عنو ما زال يستعمل خالدا ُب حرب أىل الردة ،وُب فتوح العراق والشام،
وبدت منو ىفوات كان لو فيها تأويل ،وقد ذكر لو عنو أنو كان لو فيها ىوى ،فلم يعزلو من أجلها ،بل عتبو
عليها لرجحان اؼبصلحة على اؼبفسدةُ ،ب بقائو ،وأن غَته ٓب يكن يقوم مقامو؛ ألن اؼبتوٕب الكبَت ،إذا كان
خلقو يبيل إٔب اللُت ،فينبغي أن يكون خلق نائبو يبيل إٔب الشدة ،وإذا كان خلقو يبيل إٔب الشدة ،فينبغي أن
يكون خلق نائبو يبيل إٔب اللُت ،ليعتدل األمر وؽبذا كان أبو بكر الصديق رضي اهلل عنو ،يؤثر استنابة
خالد ،وكان عمر بن اػبطاب رضي اهلل عنو ،يؤثر عزل خالد ،واستنابة أيب عبيدة بن اعبراح رضي اهلل عنو؛
ألن خالدا كان شديدا ،كعمر بن اػبطاب ،وأبا عبيدة كان لينا كأيب بكر ،وكان األصلح لكل منهما أن
يوٕب من واله ،ليكون أمره معتدال ،ويكون بذلك من خلفاء رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ،الذي ىو
معتدل ،حىت قال النيب صلى اهلل عليو وسلم { :أنا نيب الرضبة أنا نيب اؼبلحمة } .وقال{ :أنا الضحوك
القتال} .وأمتو وسط قال تعأب فيهم { :أشداء على الكفار رضباء بينهم تراىم ركعا سجدا يبتغون فضال
من اهلل ورضوانا} وقال تعأب{ :أذلة على اؼبؤمنُت أعزة على الكافرين} .وؽبذا ؼبا تؤب أبو بكر وعمر
رضي اهلل عنهما صارا كاملُت ُب الوالية ،واعتدل مننبا ما كان ينسبان فيو إٔب أحد الطرفُت ُب حياة النيب
صلى اهلل عليو وسلم من لُت أحدنبا وشدة اآلخر ،حىت قال فيهما النيب صلى اهلل عليو وسلم { :اقتدوا
بالذين من بعدي أيب بكر وعمر } .وظهر من أيب بكر من شجاعة القلبُ ،ب قتال أىل الردة وغَتىم ،ما
برز بو علي وعمر وسائر الصحابة ،رضي اهلل عنهم أصبعُت  .وإن كانت اغباجة ُب الوالية إٔب األمانة أشد،
قدم األمُت مثل حفظ األموال وكبوىا ،فأما استخراجها وحفظها ،فال بد فيو من قوة وأمانة ،فيؤب عليها
شاد قوي يستخرجها بقوتو ،وكاتب أمُت وبفظها خبربتو وأمانتو  .وكذلك ُب إمارة اغبرب ،إذا أمر األمَت
دبشورة أوٕب العلم والدين صبع بُت اؼبصلحتُت وىكذا ُب سائر الواليات إذا ٓب تتم اؼبصلحة برجل واحد،
صبع بُت عدد ،فال بد من ترجيح األصلح ،أو تعدد اؼبؤب ،إذا ٓب تقع الكفاية بواحد تام  .ويقدم ُب والية
القضاء ،األعلم األورع األكفأ ،فإن كان أحدنبا أعلم ،واآلخر أورع ،قدم  -فيما قد يظهر حكمو ،وىباف
فيو اؽبوى األورع ،وفيما يدق حكمو ،وىباف فيو االشتباه  :األعلم .ففي اغبديث عن النيب صلى اهلل عليو
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وسلم ،أنو قال { :إن اهلل وبب البصر النافذ ،عند ورود الشبهات ،ووبب العقل عند حلول الشهوات

}

ويقدمان على األكفأ ،إن كان القاضي مؤيدا تأييدا تاما ،من جهة وإب اغبرب ،أو العامة ويقدم األكفأ .إن
كان القضاء وبتاج إٔب قوة ،وإعانة القاضي ،أكثر من حاجة إٔب مزيد العلم والعلم ،فإن القاضي اؼبطلق،
وبتاج أن يكون عاؼبا عادال قادرا بل وكذلك كل وال للمسلمُت ،فأي صفة من ىذه الصفات نقصت،
ظىر اػبلل بسببو ،والكفاءة  :إما بقهر ورىبة وإما بإحسان ورغبة ،وُب اغبقيقة فال بد منهما  .وسئل بعض
العلماء :إذا ٓب يوجد من يؤب القضاء ،إال عآب فاسق أو جاىل دين فأيهما يقدم؟ فقال  :إن كانت اغباجة
إٔب الدين أكثر لغلبة الفساد ،قدم الدين وإن كانت اغباجة إٔب الدين أكثر ػبفاء اغبكومات قدم العآب .
وأكثر العلماء يقدمون ذا الدين فإن األئمة متفقون على أنو ال بد ُب اؼبتوٕب من أن يكون عدال أىال
للشهادة واختلفوا ُب اشًتاط العلم ىل هبب أن يكون ؾبتهدا ،أو هبوز أن يكون مقلدا ،أو الواجب تولية
األمثل فاألمثل كيفما تيسر؟ على ثال ثة أقوال وبسط الكالم على ذلك ُب غَت ىذا اؼبوضع ومع أنو هبوز
تولية غَت األىل للضرورة ،إذا كان أصلح اؼبوجود ،فيجب مع ذلك السعي ُب إصالح األحوال ،حىت يكمل
ُب الناس ما ال بد ؽبم منو ،من أمور الواليات واإلمارات وكبوىا ،كما هبب على اؼبعسر السعي ُب وفاء
دينو ،وإن كان ُب اغبال ال يطلب منو إال ما يقدر عليو ،وكما هبب االستعداد للجهاد ،بإعداد القوة ورباط
اػبيل ُب وقت سقوطو للعجز ،فإن ما ال يتم الواجب إال بو فهو واجب خبالف االستطاعة ُب اغبج وكبوىا
فإنو ال هبب ربصيلها؛ ألن الوجوب ىناك ال يتم إال هبا .

 معرفة األصلح وكيفية تمامها

واؼبهم ُب ىذا الباب معرفة األصلح ،وذلك إمبا يتم دبعرفة مقصود الوالية ،ومعرفة طريق اؼبقصود ،فإذا عرفت
اؼبقاصد والوسائل ًب األمر  .فلهذا ؼبا غلب على أكثر اؼبلوك قصد الدنيا ،دون الدين ،قدموا ُب واليتهم من
يعينهم على تلك اؼبقاصد ،وكان من يطلب رئاسة نفسو ،يؤثر تقدٙب من يقيم رئاستو ،وقد كانت السنة أن
الذي يصلي باؼبسلمُت اعبمعة واعبماعة وىبطب هبم ،ىم أمراء اغبرب ،الذين ىم نواب ذي السلطان على
اعبند ،وؽبذا ؼبا قدم النيب صلى اهلل عليو وسلم أبا بكر ُب الصالة ،قدمو اؼبسلمون ُب إمارة اغبرب وغَتىا .
وكان النيب صٔب اهلل عليو وسلم إذا بعث أمَتا على حرب ،كان ىو الذي يؤمره للصالة بأصحابو ،وكذلك
إذا استعمل رجال نائبا على مدينة ،كما استعمل عتاب بن أسيد على مكة ،وعثمان بن أيب العاص على
الطائف وعليا ومعاذا ،وأبا موسى على اليمن وعمرو بن حزم على قبران كان نائبو ىو الذي يصل ي هبم،
ويقيم فيهم اغبدود وغَتىا ،فبا يفعلو أمَت اغبرب ،وكذلك خلفاؤه بعده ،ومن بعدىم من اؼبلوك األمويُت
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وبعض العباسيُت ،وذلك؛ ألن أىم أمر الدين الصالة واعبهاد .وؽبذا كانت أكثر األحاديث ،عن النيب صلى
اهلل عليو وسلم ُب الصالة واعبهاد ،وكان إذا عاد مريضا ،يقول { :اللهم اشف عبدك ،يشهد لك صالة
وينكأ لك عدوا }{ .وؼبا بعث النيب صلى اهلل عليو وسلم معاذا إٔب اليمن ،قال  :يا معاذ إن أىم أمرك
عندي الصالة } .وكذلك كان عمر بن اػبطاب رضي اهلل عنو يكتب إٔب عمالو  :إن أىم أموركم عندي
الصالة ،فمن حافظ عليها وحفظها حفظ دينو ،ومن ض يعها كان ؼبا سواىا من عملو أشد إضاعة وذلك
ألن النيب صلى اهلل عليو وسلم قال { :الصالة عماد الدين } .فإذا أقام اؼبتوٕب عماد الدين ،فالصالة تنهى
عن الفحشاء واؼبنكر  .وىي اليت تعُت الناس على ما سواىا من الطاعات ،كما قال اهلل تعأب { :واستعينوا
بالصرب والصالة ،وإنو ا لكبَتة إال على اػباشعُت } .وقال سبحانو وتعأب { :يا أيها الذين آمنوا استعينوا
بالصرب والصالة ،إن اهلل مع الصابرين } وقال لنبيو { :وأمر أىلك بالصالة واصطرب عليها ال نسألك رزقا،
كبن نرزقك ،والعاقبة للتقوى } .وقال تعأب { :وما خلقت اعبن واإلنس إال ليعبدون ما أريد منهم من رزق
وما أريد أن يطعمون إن اهلل ىو الرزاق ذو القوة اؼبتُت } فاؼبقصود الواجب بالواليات  :إصالح دين اػبلق
الذي مىت فاهتم خسروا خسرانا مبينا ،وٓب ينفعهم ما نعموا بو ُب الدنيا ،وإصالح ما ال يقوم الدين إال بو
من أمر دنياىم  .وىو نوعان  :قسم اؼبال بُت مستحق يو ،وعقوبات اؼبتعدين ،فمن ٓب يعتد أصلح لو دينو
ودنياه .وؽبذا كان عمر بن اػبطاب يقول  :إمبا بعثت عمإب إليكم ،ليعلموكم كتاب ربكم وسنة نبيكم،
ويقيموا بينكم دينكم فلما تغَتت الرعية من وجو ،والرعاة من وجو ،تناقضت األمور ،فإذا اجتهد الراعي ُب
إصالح دينهم ودنياه م حبسب اإلمكان ،كان من أفضل أىل زمانو ،وكان من أفضل اجملاىدين ُب سبيل
اهلل ،فقد روي {يوم من إمام عادل ،أفضل من عبادة ستُت سنة } وُب مسند اإلمام أضبد عن النيب صلى
اهلل عليو وسلم ،أنو قال { :أحب اػبلق إٔب اهلل إمام عادل ،وأبغضهم إليو إمام جائر } وُب الصحيحُت عن
أيب ىريرة رضي اهلل عنو ،قال  :قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم { :سبعة يظلهم اهلل يوم ال ظل إال ظلو :
إمام عادل ،وشاب نشأ ُب عبادة اهلل ،ورجل قلبو معلق باؼبسجد إذا خرج منو حىت يعود إليو ،ورجالن ربابا
ُب اهلل ،اجتمعا على ذلك وتفرقا عليو ،ورجل ذكر اهلل خاليا ففاضت عيناه ،ورجل دعتو امرأة ذات منصب
وصبال إٔب نفسها ،فقال  :إ٘ب أخاف اهلل رب العاؼبُت ،ورجل تصدق بصدقة فأخفاىا ،حىت ال تعلم مشالو
ما تنفق يبينو} .وُب صحيح مسلم عن عياض بن ضباد ،رضي اهلل عنو ،قال  :قال رسول اهلل صلى اهلل عليو
وسلم{ :أىل اعبنة ثالثة  :سلطان م قسط ،ورجل رحيم القلب بكل ذي قرىب ومسلم ،ورجل غٍت عفيف
متصدق} وُب السنن عنو صلى اهلل عليو وسلم أنو قال { :الساعي على الصدقة باغبق ،كاجملاىد ُب سبيل
اهلل} وقد قال اهلل تعأب ،ؼبا أمر باعبهاد { :وقاتلوىم حىت ال تكون فتنة ،ويكون الدين كلو هلل }{ .وقيل
للنيب صلى اهلل عليو وسلم :يا رسول اهلل الرجل يقاتل شجاعة ،ويقاتل ضبية ،ويقاتل رياء ،فأي ذلك ُب
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سبيل اهلل؟ فقال :من قاتل لتكون كلمة اهلل ىي العليا فهو ُب سبيل اهلل } أخرجاه ُب الصحيحُت .فاؼبقصود
أن يكون الدين كلو هلل ،وأن تكون كلمة اهلل ىي العليا ،وكلمة اهلل اسم جامع لكلماتو اليت تضمنها كتابو،
وىكذا قال اهلل تعأب { :لقد أرسلنا رسلنا بالبينات ،وأنزلنا معهم الكتاب واؼبيزان ليقوم الناس بالقسط }
فاؼبقصود من إرسال الرسل ،وإنزال الكتب ،أن يقوم الناس بالقسطُ ،ب حقوق اهلل ،وحقوق خلقو ٍ .ب قال
تعأب{ :وأنزلنا اغبديد فيو بأس شديد ومنافع للناس ،وليعلم اهلل من ينصره ورسلو بالغيب } .فمن عدل
عن الكتاب قوم باغبديد ،وؽبذا كان قوام الدين
باؼبصحف والسيف  .وقد روي عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما ،قال { :أمرنا رسول اهلل صلى اهلل
عليو وسلم ،أن نضرب هبذا  -يعٍت السيف  -من عدل عن ىذا  -يعٍت اؼبصحف} فإذا كان ىذا ىو
اؼبقصود ،فإنو يتوسل إليو باألقرب فاألقرب ،وينظر إٔب الرجلُت ،أيهما كان أقرب إٔب اؼبقصود وٕب ،فإذا
كانت الوالية مثال ،إمامة صالة فقط ،قدم من قدمو النيب صلى اهلل عليو وسلم ،حيث قال { :يؤم القوم
أقرؤىم لكتاب اهلل ،فإن كانوا ُب القراءة س واء ،فأعلمهم بالسنة فإن كانوا ُب السنة سواء فأقدمهم ىجرة،
فإن كانوا ُب اؽبجرة سواء فأقدمهم سنا وال يؤمن الرجل ُب سلطانو ،وال هبلس ُب بيتو على تكرمتو إال
بإذنو}  ،رواه مسلم فإذا تكافأ رجالن ،أو خفي أصلحهما أقرع بينهما ،كما أقرع سعد بن أيب وقاص بُت
الناس يوم القادسية ،ؼبا تشاجروا على األذان ،متابعة لقولو صلى اهلل عليو وسلم {لو يعلم الناس ما ُب
النداء والصف األولٍ ،ب ٓب هبدوا إال أن يستهموا عليو الستهموا } .فإذا كان التقدٙب بأمر اهلل إذا ظهر،
وبفعلو  -وىو ما يرجحو بالقرعة إذا خفي األمر  -كان اؼبتوٕب قد أدى األمانات ُب الواليات إٔب أىلها .
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الباب الثاني األموال
وفيو أربعة فصول الثا٘ب من األمانات واألموال كما قال تعأب ُب الديون { :فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد
الذي اؤسبن أمانتو ،وليتق اهلل ربو}

ما يدخل في باب األموال
ويدخل ُب ىذا القسم  :األعيان ،والديون اػباصة و العامة ،مثل رد الودائع ،ومال الشريك ،واؼبوكل،
واؼبضارب ،ومال الوٕب من اليتيم وأىل الوقف وكبو ذلك ،وكذلك وفاء الديون من أشبان اؼببيعات ،وبدل
القرض ،وصدقات النساء ،وأجور اؼبنافع وكبو ذلك وقد قال تعأب { :إن اإلنسان خلق ىلوعا ،إذا مسو
الشر جزوعا وإذا مسو اػبَت منوعا ،إال اؼبصلُت الذين ىم على صالهتم دائمون ،والذين ُب أمواؽبم حق
معلوم ،للسائل واحملروم } إٔب قولو { :والذين ىم ألماناهتم وعهدىم راعون } .وقال تعأب { :إنا أنزلنا إليك
الكتاب باغبق لتحكم بُت الناس دبا أراك اهلل وال تكن للخائنُت خصيما } أي ال زباصم عنهم  .وقال النيب
صلى اهلل عليو وسلم { :أد األمانة إٔب من ائتمنك ،وال زبن من خانك } وقال النيب صلى اهلل عليو وسلم :
{اؼبؤمن من أمنو اؼبسلمون على دمائهم وأمواؽبم ،واؼبسلم من سلم اؼبسلمون من لسانو ويده ،واؼبهاجر من
ىجر ما هنى اهلل عنو ،واجملاىد من جاىد نفسو ُب ذات اهلل } وىو حديث صحيح بعضو ُب الصحيحُت،
وبعضو ُب سنن الًتمذي ،وقال { :من أخذ أموال الناس يريد أداءىا ،أداىا اهلل عنو ،ومن أخذىا يريد
إتالفها أتلفو اهلل} رواه البخاري .وإذا
كان اهلل قد أوجب أداء األمانات اليت قبضت حبق ،ففيو تنبيو على وجوب أداء الغصب والسرقة واػبي انة
وكبو ذلك من اؼبظآب ،وكذلك أداء العارية وقد {خطب النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب حجة الوداع ،وقال
ُب خطبتو  :العارية مؤداة ،واؼبنحة مردودة ،الدين مقضي ،والزعيم غارم ،إن اهلل قد أعطى كل ذي حق
حقو ،فال وصية لوارث } .وىذا القسم يتناول الوالة والرعية ،فعلى كل م هنما  :أن يؤدي إٔب اآلخر ما هبب
أداؤه إليو ،فعلى السلطان ونوابو ،أن يؤتوا كل ذي حق حقو ،وعلى جباة األموال ،كأىل الديوان أن يؤدوا
إٔب ذي السلطان ،ما هبب إيتاؤه إليو ،وكذلك على الرعية ،الذين هبب عليهم من اغبقوق ،وليس للرعية أن
يطلبوا من والة األموال ما ال يستحقونو فيكونوا من جنس من قال اهلل تعأب فيو { :ومنهم من يلمزك ُب
الصدقات ،فإن أعطوا منها رضوا ،وإن ٓب يعطوا منها إذا ىم يسخطون ،ولو أهنم رضوا ما آتاىم اهلل ورسولو
ين
وقالوا حسبنا اهلل سيؤتينا اهلل من فضلو ورسولو ،إنا إٔب اهلل راغبون إمبا الصدقات للفقراء واؼبساك
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والعاملُت عليها ،واؼبؤلفة قلوهبم ،وُب الرقاب والغارمُت ،وُب سبيل اهلل ،وابن السبيل فريضة من اهلل ،واهلل
عليم حكيم } .وال ؽبم أن يبنعوا السلطان ما هبب دفعو من اغبقوق ،وإن كان ظاؼبا ،كما أمر النيب صلى
اهلل عليو وسلم ،ؼبا ذكر جور الوالة ،فقال { :أدوا إليهم الذي ؽبم ،فإن اهلل سائلهم عما اسًتعاىم } ففي
{ :كانت بنو إسرائيل
الصحيحُت ،عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو ،عن النيب صلى اهلل عليو وسلم قال
 :فما
تسوسهم األنبياء ،كلما ىلك نيب ،خلفو نيب ،وإنو ال نيب بعدي ،وسيكون خلفاء ويكثرون قالوا
تأمرنا؟ فقال  :أوفوا ببيعة األول فاألول ٍب أعطوىم حقهم فإن اهلل سائلهم عما اسًتعاىم } وفيها عن ابن
مسعود رضي اهلل عنو ،قال  :قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم { :إنكم سًتون بعدي ،أثرة أو أمورا
تنكروهنا ،قالوا  :فما تأمرنا يا رسول اهلل؟ قال  :أدوا إليهم حقهم ،واسألوا اهلل حقكم } وليس لوالة األموال
أن يقسموىا حبسب أىوائهم ،كما يقسم اؼبالك ملكو ،فإمبا ىم أمناء ونواب ووكالء ،ليسوا مالكا ،كما
قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم { :إ٘ب  -واهلل  -ال أعطي وال أمنع أحدا ،وإمبا أنا قاسم أضع حيث
أمرت} رواه البخاري عن أيب ىريرة عنو كبوه  .فهذا رسول رب العاؼبُت ،قد أخرب أنو ليس اؼبنع والعطاء
بإرادتو واختياره ،كما يفعل ذلك اؼبالك الذي أبيح لو التصرف ُب
مالو ،وكما يفعل ذلك اؼبلوك الذين يعطون من أحبوا ،وإمبا ىو عبد اهلل ،يقسم اؼبال بأمره ،فيضعو حيث
أمره اهلل تعأب  .وىكذا قال رجل لعمر بن اػبطاب  :يا أمَت اؼبؤمنُت  -لو وسعت على نفسك ُب النفقة،
من مال اهلل تعأب ،فقال لو عمر  :أتدري ما مثلي ومثل ىؤالء؟ كمثل قوم كانوا ُب سفر ،فجمعوا منهم
ماال ،وسلموه إٔب واحد ينفقو عليهم ،فهل وبل لذلك الرجل ،أن يستأثر عنهم من أمواؽبم؟  .وضبل مرة إٔب
عمر بن اػبطاب رضي اهلل عنو ،مال عظيم من اْبمس ،فقال  :إن قوما أدوا األمانة ُب ىذا ألمناء ،فقال لو
بعض اغباضرين  :إنك أديت األمانة إٔب اهلل تعأب ،فأدوا إليك األمانة ،ولو رتعت رتعوا وينبغي أن يعرف
أن أوٕب األمر ،كالسوق ،ما نفق فيو جلب إليو ،ىكذا قال عمر بن عبد العزيز رضي اهلل عنو  .فإن نفق فيو
الصدق والرب والعدل واألمانة ،جلب إليو ذلك ،وإن نفق فيو الكذب والفجور واعبور واػبيانة ،جلب إليو
ذلك والذي على وٕب األمر ،أن يأخذ اؼبال من حلو ،ويضعو ُب حقو ،وال يبنعو من مستحقو وكان علي بن
أيب طالب رضي اهلل عنو ،إذا بلغو أن بعض نوابو ظلم ،يقول  :اللهم إ٘ب ٓب آمرىم أن يظلموا خلقك ،أو
يًتكوا حقك .

 أصناف األموال السلطانية الغنيمة
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الغنيمة) األموال السلطانية اليت أصلها ُب الكتاب والسنة ،ثالثة أصناف  :الغنيمة ،والصدقة ،والفيء  .فأما
الغنيمة :فهي اؼبال اؼبأخوذ من الكفار بالقتال ،ذكرىا اهلل ُب سورة األنفال ،اليت أنزؽبا ُب غزوة بدر ،وظباىا
أنفاال ،أهنا زيادة ُب أموال اؼبسلمُت ،فقال { :يسألونك عن األنفال ،قل األنفال هلل والرسول } إٔب قولو :
{واعلموا أمبا غنمتم من شيء فأن هلل طبسو وللرسول ولذي القرىب واليتامى واؼبساكُت وابن السبيل } اآلية،
وقال{ :فكلوا فبا غنمتم حالال طيبا ،واتقوا اهلل إن اهلل غفور رحيم } وُب الصحيحُت عن جابر بن عبد
اهلل ،رضي اهلل عنهما ،أن النيب صلى اهلل عليو وسلم قال { :أعطيت طبسا ٓب يعطهن نيب قبلي  :نصرت
بالرعب مسَتة شهر ،وجعلت ٕب األرض مسجدا وطهورا ،فأيبا رجل من أميت أدركتو الصالة فليصل وأحلت
ٕب الغنائم وٓب ربل أل حد قبلي ،وأعطيت الشفاعة ،وكان النيب يبعث إٔب قومو خاصة ،وبعثت إٔب الناس
عامة} .وقال النيب صلى اهلل عليو وسلم{ :بعثت بالسيف بُت يدي الساعة ،حىت يعبد اهلل وحده ال شريك
لو ،وجعل رزقي ربت ظل رؿبي ،وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ،ومن تشبو بقوم فهو منهم }
رواه أضبد ُب اؼبسند عن
ابن عمر ،واستشهد بو البخاري  .فالواجب ُب اؼبغنم زبميسو ،وصرف اػبمس إٔب من ذكره اهلل تعأب،
وقسمة الباقي بُت الغامبُت ،قال عمر بن اػبطاب رضي اهلل عنو الغنيمة ؼبن شهد الوقعة وىم الذين شهدوا
القتال ،قاتلوا أو ٓب يقاتلوا ،وهبب قسمها بينهم بالعدل ،فال وبايب أحدا ،ال لرياستو وال لنسبو وال لفضلو،
كما كان النيب صلى اهلل عليو وسلم ،وخلفاؤه ،يقسموهنا  .وُب صحيح البخاري { :أن سعد بن أيب وقاص
رضي اهلل عنو ،رأى لو فضال على من دونو ،فقال النيب صلى اهلل عليو وسلم  :ىل تنصرون وترزقون إال
بضعفائكم؟} وُب م سند أضبد عن سعد بن أيب وقاص ،قال { :قلت :يا رسول اهلل  :الرجل يكون حامية
القوم ،يكون سهمو وسهم غَته سواء؟ قال  :ثكلتك أمك ابن أم سعد ،وىل ترزقون وتنصرون إال
بضعفائكم} ؟ .وما زالت الغنائم بُت الغامبُتُ ،ب دولة بٍت أمية وبٍت العباس ،ؼبا كان اؼبسلمون يغزون الروم
والًتك والرببر ،لكن هبوز لإلمام أن ينفل من ظهر منو زيادة نكاية كسرية تسرت من اعبيش ،أو رجل صعد
حصنا عاليا ففتحو ،أو ضبل على مقدم العدو فقتلو ،فهزم العدو وكبو ذلك؛ ألن النيب صلى اهلل عليو وسلم
وخلفاءه كانوا ينفلون لذلك .وكان ينفل السرية ُب البداية الربع بعد اػبمس ،وُب الرجعة الثلث بعد اػبمس،
وقال بعضهم  :إنو يكون من طبس اػبمس ،لئال يفضل بعض الفاربُت على بعض ،والصحيح أنو هبوز من
أربعة األطباس ،وإن كان فيو تفضيل بعضهم على بعض ؼبصلحة دينية ،ال ؽبوى نفس ،كما فعل رسول اهلل
صلى اهلل عليو وسلم غَت مرة ،وىذا قول فقو اء الشام وأيب حنيفة ،وأضبد ،وغَتىم ،وعلى ىذا فقد قيل  :إنو
ينفل الربع والثلث بشرط وغَت شرط ،وينفل الزيادة على ذلك الشرط ،مثل أن يقول :من دلٍت على قلعة فلو
كذا ،ومن جاء برأس فلو كذا ،وكبو ذلك ،وقيل  :ال ينفل زيادة على الثلث ،وال ينفلو إال بالشرط ،وىذان
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قوالن أضبد وغَته ،وكذلك  -على القول الصحيح لإلمام أن يقول  :من أخذ شيئا فهو لو ،كما روي أن
النيب صلى اهلل عليو وسلم كان قد قال ذلك ُب غزوة بدر إذا رأى ذلك مصلحة راجحة على اؼبفسدة  .وإذا
كان اإلمام هبمع الغنائم ويقسمهآ ،ب هبز ألحد أن يغل منها شيئا {ومن يغلل يأت مبا غل يوم القيامة }
فإن الغلول خيانة وال ذبوز النهبة ،فإن النيب صلى اهلل عليو وسلم هنى عنها ،فإذا ترك اإلمام اعبمع
والقسمة ،وأذن ُب األخذ إذنا جائزا ،فمن أخذ شيئا بال عدوان ،حل لو بعد زبميسو ،وكل ما دل على
اإلذن فهو إذن وأما إذا ٓب يأذن ،أو أذن إذنا غَت جائز ،جاز لإلنسان أن يأخذ مقدار ما يصيبو بالقسمة،
متحريا للعدل ُب ذلك  .ومن حرم على اؼبسلمُت صبع اؼبغاٖب ،واغبال ىذه ،وأباح اإلمام أن يفعل فيها ما
يشاء ،فقد تقابل القوالن تقابل الطرفُت ،ودين اهلل وسط  .والعدل ُب القسمة  :أن يقسم للراجل سهم،
وللفارس ذي الفرس العر يب ثالثة أسهم لو ،وسهمان لفرسو ،ىكذا قسم النيب صلى اهلل عليو وسلم عام
خيرب .ومن الفقهاء من يقول  :للفارس سهمان ،واألول الذي دلت عليو السنة الصحيحة؛ وألن الفرس
وبتاج إٔب مئونة نفسو وسائسو  -ومنفعة الفارس بو أكثر من منفعة راجلُت  -ومنهم من يقول :يسوي بُت
الفرس العريب واؽبجُت ُب ىذا ،ومنهم من يقول  :بل اؽبجُت يسهم لو سهم واحد ،كما روي عن النيب صلى
وبعضهم يسميو
اهلل عليو وسلم وأصحابو ،والفرس اؽبجُت ،الذي تكون أمو نبطية ويسمى الربذون -
السلف
التًتي ،سواء كان حصانا أو حصانا خصيا ،ويسمى اإلكديش أو رمكة ،وىي؛ اغبجر ،كان
يعدون للقتال اغبسان ،لقوتو وحدتو ،ولإلغارة والبيات اغبجر؛ ألنو ليس ؽبا صهيل ،ينذر العدو فيحًتزون
وللسَت اػبصي؛ ألنو أصرب على السَت .

 أصناف األموال السلطانية الصدقات
الصدقات) وأما الصدقات ،فهي ؼبن ظبى اهلل تعأب ُب كتابو ،فقد روي عن النيب صلى اهلل عل يو وسلم :
{أن رجال سألو من الصدقة ،فقال  :إن اهلل ٓب يرض ُب الصدقة ،بقسم نيب وال غَته ،ولكن جزأىا شبانية
أجزاء ،فإن كنت من تلك األجزاء أعطيتك } ( .فالفقراء واؼبساكُت ) هبمعها معٌت اغباجة إٔب الكفاية ،فال
ربل الصدقة لغٍت ،وال لقوي مكتسب (والعاملُت عليها ) ىم الذين هببوهنا ووبفظوهنا ويكتبوهنا ،وكبو ذلك
(واؼبؤلفة قلوهبم ) سنذكرىم  -إن شاء اهلل تعأب ُ -ب مال الفيء (وُب الرقاب ) يدخل فيو إعانة اؼبكاتبُت،
وافتداء األسرى ،وعتق الرقاب ،ىذا أقوى األقوال فيها  ( .والغارمُت) ىم الذين عليهم ديون ،ال هبدون
وفاءىا ،فيعطون وفاء ديوهنم ،ولو كان كثَتا ،إال أن يكونوا غرموه ُب معصية اهلل تعأب ،فال يعطون حىت
يتوبوا (وُب سبيل اهلل ) وىم الغزاة ،الذين ال يعطون من مال اهلل ما يكفيهم لغزوىم ،فيعطون ما يغزون بو،
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أو سبام ما يغزون بو ،من خيل وسالح ونفقة وأجرة ،واغبج من سبيل اهلل ،كما قال النيب

صلى اهلل عليو

وسلم (وابن السبيل) ىو اجملتاز من بلد إٔب بلد .

 أصناف األموال السلطانية الفيء
الفيء) وأما الفيء ،فأصلو ما ذكره اهلل تعأب ُب سورة اغبشر ،اليت أنزؽبا اهلل ُب غزوة بٍت النضَت ،بعد بدر،
من قولو تعأب { :وما أفاء اهلل على رسولو منهم ،فما أوجفتم ع ليو من خيل وال ركاب ولكن اهلل يسلط
رسلو على من يشاء واهلل على كل شيء قدير ما أفاء اهلل على رسولو من أىل القرى فللو وللرسول ولذي
القرىب واليتامى واؼبساكُت وابن السبيل كي ال يكون دولة بُت األغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما
هناكم عنو فانتهوا واتقوا اهلل إن اهلل شديد العقاب للفقراء اؼبهاجرين الذين أخرجوا من ديارىم وأمواؽبم،
يبتغون فضال من اهلل ورضوانا وينصرون اهلل ورسولو أولئك ىم الصادقون والذين تبوءوا الدار واإليبان من
قبلهم وببون من ىاجر إليهم وال هبدون ُب صدورىم حاجة فبا أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو ك ان هبم
خصاصة ،ومن يوق شح نفسو فأولئك ىم اؼبفلحون والذين جاءوا من بعدىم يقولون ربنا اغفر لنا
وإلخواننا الذين سبقونا باإليبان وال ذبعل ُب قلوبنا غال للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم } .فذكر سبحانو
وتعأب اؼبهاجرين واألنصار ،والذين جاءوا من بعدىم على ما وصف ،فدخ ل ُب الصنف الثالث كل من
جاء على ىذا الوجو إٔب يوم القيامة ،كما دخلوا ُب قولو تعأب { :والذين آمنوا من بعد وىاجروا وجاىدوا
معكم فأولئك منكم } .وُب قولو { :والذين اتبعوىم بإحسان } وُب قولو { :وآخرين منهم ؼبا يلحقوا هبم
وىو العزيز اغبكيم} ومعٌت قولو{ :فما أوجفتم عليو من خيل وال ركاب } أي ما حركتم وال سقتم خيال وال
إبال .وؽبذا قال الفقهاء  :إن الفيء ىو ما أخذ من الكفار بغَت قتال؛ ألن إهباف اػبيل والركاب ىو معٌت
القتال ،وظبي فيئا؛ ألن اهلل أفاءه على اؼبسلمُت ،أي رده عليهم من الكفار ،فإن األصل أن اهلل تعأب ،إمبا
خلق األموال إعانة على عبادتو؛ ألنو إمبا خلق اػبلق لعبادتو ،فالكافرون بو أباح أنفسهم اليت ٓب يعبدوه هبا،
وأمواؽبم اليت ٓب يستعينوا هبا على عبادتو ،لعباده اؼبؤمنُت الذين يعبدونو ،وأفاء إليهم ما يستحقونو ،كما
يعاد على الرجل ما غصب من مَتاثو ،وإن ٓب يكن قبضو قبل ذل ك ،وىذا مثل اعبزية اليت على اليهود
والنصارى واؼبال الذي يصاّب عليو العدو ،أو يهدونو إٔب سلطان اؼبسلمُت كاغبمل الذي وبمل من بالد
النصارى وكبوىم ،وما يؤخذ من ذبار أىل اغبرب ،وىو العشر ،ومن ذبار أىل الذمة إذا اذبروا من غَت
بالدىم ،وىو نصف العشر  .ىكذا كان عمر بن اػبطاب رضي اهلل عنو يأخذ ،وما يؤخذ من أموال من
ينقض العهد منهم ،واػبراج الذي كان مضروبا ُب األصل عليهم ،وإن كان قد صار بعضو على بعض
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اؼبسلمُتٍ .ب إنو هبتمع من الفيء صبيع األموال السلطانية اليت لبيت مال اؼبسلمُت كاألموال اليت ليس ؽبا
مالك معُت ،مثل من مات من اؼبسلمُت وليس لو وارث معُت ،وكالغصوب ،والعواري ،والودائع اليت عذر
معرفة أصحاهبا ،وغَت ذلك من أموال اؼبسلمُت ،العقار واؼبنقول فهذا وكبوه مال اؼبسلمُت  .وإمبا ذكر اهلل
تعأب ُب القرآن الفيء فقط؛ ألن النيب صلى اهلل عليو وسلم ما كان يبوت على عهده ميت ،إال و لو وارث
معُت لظهور األنساب ُب أصحابو ،وقد مات مرة رجل من قبيلة فدفع مَتاثو إٔب أكرب تلك القبيلة ،أي
أقرهبم نسبا إٔب جدىم ،وقد قال بذلك طائفة من العلماء ،كأضبد ُب قول منصوص وغَته ،ومات رجل ٓب
ىبلف إال عتيقا لو ،فدفع مَتاثو إٔب عتيقو ،وقال بذلك طائفة من أصحا ب أضبد وغَتىم ،ودفع مَتاث
رجل إٔب رجل من أىل قريتو وكان صلى اهلل عليو وسلم ىو وخلفاؤه يتوسعون ُب دفع مَتاث اؼبيت ،إٔب من
بينو وبينو نسب كما ذكرناه وٓب يكن يأخذ من اؼبسلمُت إال الصدقات ،وكان يأمرىم أن هباىدوا ُب سبيل
اهلل بأمواؽبم وأنفسهم ،كما أمر اهلل بو ُب كتابو  .وٓب يكن لألموال اؼبقبوضة واؼبقسومة ،ديوان جامع ،على
عهد رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم وأيب بكر رضي اهلل عنو ،بل كان يقسم اؼبال شيئا فشيئا ،فلما كان ُب
زمن عمر بن اػبطاب رضي اهلل عنو كثر اؼبال واتسعت البالد ،وكثر الناس فجعل ديوان العطاء للمقاتلة
وغيرىم ،وديوان اعبيش ُ -ب ىذا الزمان  -مشتمل على أكثره ،وذلك الديوان ىو أىم دواوين اؼبسلمُت .
وكان لألمصار دواوين اػبراج والفيء وما يقبض من األموال ،وكان النيب صلى اهلل عليو وسلم وخلفاؤه
وباسبون العمال على الصدقات والفيء وغَت ذلك ،فصارت األموال ُب ىذا الزمان وما قبلو ثالثة أنواع :
نوع يستحق اإلمام قبضو بالكتاب والسنة واإلصباع ،كما ذكرناه ،ونوع وبرم أخذه باإلصباع ،كاعبنايات اليت
تؤخذ من أىل القرية لبيت اؼبال؛ ألجل قتيل قتل بينهم ،وإن كان لو وارث ،أو على حد ارتكب  -وتسقط
عنو العقوبة بذلك ،وكاؼبكوس اليت ال يسوغ وضعها اتفاقا ،ونوع فيو اجتهاد وتنازع كمال من لو ذو رحم -
وليس بذي فرض وال عصبة ،وكبو ذلك .

 الظلم الواقع من الوالة والرعية
وكثَتا ما يقع الظلم من الوالة والرعية  :ىؤالء يأخذون ما وبل ،وىؤالء يبنعون ما هبب ،كما قد يتظآب اعبند
والفالحون ،وكما قد يًتك بعض ال ناس من اعبهاد ما هبب ،ويكنزه الوالة من مال اهلل ،فبا ال وبل كنزه،
وكذلك العقوبات على أداء األموال ،فإنو قد يًتك منها ما يباح أو هبب ،وقد يفعل ما ال وبل  .واألصل ُب
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ذلك :أن كل من عليو مال هبب أداؤه ،كرجل عنده وديعة ،أو مضارة ،أو شركة ،أو مال ؼبوكلو ،أو مال
يتيم ،أو مال وقف ،أو مال لبيت اؼبال ،أو عنده دين ،ىو قادر على أدائو ،فإنو إذا امتنع من أداء اغبق
الواجب من عُت أو دين ،وعرف أنو قادر على أدائو ،فإنو يستحق العقوبة ،حىت يظهر اؼبال أو يدل على
موضعو فإذا عرف اؼبال ،وصَت ُب اغببس فإنو يستوُب اغبق من اؼبال ،وال حاجة إٔب ضربو بو ،وإن امتنع من
الداللة على مال ومن اإليفاء ،ضرب حىت يؤدي اغبق أو يبكن من أدائو ،وكذلك لو امتنع من أداء النفقة
الواجبة عليو مع القدرة عليها؛ ؼبا روى عمر بن الشريد عن أبيو ،عن النيب صلى اهلل عليو وسلم ،أنو قال :
{ٕب الواجد وبل عرضو وعقوبتو  }.رواه أىل السنن وقال صلى اهلل عليو وسلم {مطل الغٍت ظلم} أخرجاه
ُب الصحيحُت واللي ىو
اؼبطل والظآب يستحق العقوبة والتعزير وىذا أصل متفق عليو  :أن كل من فعل ؿبرما ،أو ترك واجبا ،استحق
العقوبة ،فإن ٓب تكن مقدرة بالشرع كان هبتهد تعزيرا فيو وٕب األمر ،فيعاقب الغ ٘ب اؼبماطل باغببس ،فإن
أصر عوقب بالضرب ،حىت يؤدي الواجب ،وقد نص على ذلك الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي
وأضبد وغَتىم رضي اهلل عنهم عنهم وال أعلم فيو خالفا  .وقد روى البخاري ُب صحيحو عن ابن عمر
رضي اهلل تعأب عنهما {أن النيب صلى اهلل عليو وسلم ؼبا صاّب أىل خيبر على الصفراء والبيضاء والسالح،
سأل بعض اليهود ،وىو سعية عم حيي بن أخطب ،عن كنز مال حيي بن أخطب فقال  :أذىبتو النفقات
واغبروب ،فقال :العهد قريب ،واؼبال أكثر من ذلك فدفع النيب صلى اهلل عليو وسلم سعية إٔب الزبَت ،فسمو
بعذاب ،فقال  :قد رأيت حييا يطوف؛ ُب خربة ىاىنا ،فذىبوا فطافوا ،فوجدوا اؼبسك ُب اػبربة }  ،وىذا
الرجل كان ذميا ،والذمي ال ربل عقوبتو إال حبق ،وكذلك كل من كتم ما هبب إظهاره من داللة واجبة وكبو
ذلك ،يعاقب على ترك الواجب .

 وجوه صرف األموال
وأما اؼبصارف فالواجب  :أن يبتدئ ُب القسمة باألىم فاألىم من مص اّب اؼبسلمُت ،كعطاء من وبصل
للمسلمُت بو منفعة عامة  .فمنهم اؼبقاتلة  :الذين ىم أىل النصرة واعبهاد ،وىم أحق الناس بالفيء فإنو ال
وبصل إال هبم ،حىت اختلف الفقهاء ُب مال الفيء  :ىل ىو ـبتص هبم ،أو مشًتك ُب صبيع اؼبصاّب؟ وأما
سائر األموال السلطانية فلجميع اؼبصاّب وفاقا ،إال ما خص بو نوعا ،كالصدقات واؼبغنم .
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القسم الثاني الحدود والحقوق وفيو بابان
 .1حدود اهلل وحقوقو وفيو ثمانية فصول
أمثلة من تلك الحدود والحقوق
أمثلة من تلك اغبدود واغبقوق ،وواجب الوالة كبوىا وأما قولو تعأب { :وإذا حكمتم بُت الناس أن ربكموا
بالعدل} فإن اغبكم بُت الناس ،يكون ُب اغبدود واغبقوق ،ونبا قسمان  :فالقسم األول  :اغبدود واغبقوق
اليت ليست لقوم معينُت بل منفعتها ؼبطلق اؼبسلمُت ،أو نوع منهم  .وكلىم ؿبتاج إليها ،وتسمى حدود اهلل،
وحقوق اهلل مثل  :حد قطاع الطريق ،والسراق ،والزناة وكبوىم ،ومثل  :اغبكم ُب األمور السلطانية ،والوقوف
والوصايا اليت ليست ؼبعُت ،فهذه من أىم أمور الواليات ،وؽبذا قال علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو  " :ال
بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة ،فقيل  :يا أمَت اؼبؤمنُت ىذه الربة قد عرفناىا فما بال الفاجرة؟ فقال
يقام هبا اغبدود ،وتأمن هبا السبل ،وهباىد هبا العدو ،ويقسم هبا الفيء " .وىذا القسم هبب على الوالة
البحث عنو ،وإقامتو من غَت دعوى أحد بو وكذلك تقام الشهادة فيو ،من غَت دعوى أحد بو ،و إن كان
الفقهاء قد اختلفوا ُب قطع يد السارق  :ىل يفتقر إٔب مطالبة اؼبسروق دبالو؟ على قولُت ُب مذىب أضبد
وغَته ،لكنهم يتفقون على أنو ال وبتاج إٔب مطالبة اؼبسروق ،وقد اشًتط بعضهم اؼبطالبة باؼبال ،لئال يكون
للسارق فيو شبهة .

عقوبة المحاربين وقطاع الطرق
عقوبة احملاربُت ،وقطاع الطريق الذين يعًتضون الناسُ ،ب الطرقات وكبوىا؛ ليغصبوىم اؼبال ،ؾباىرة من
األعراب والًتكمان واألكراد والفالحُت وفسقة اعبند أو مردة اغباضرة أو غَتىم ،قال اهلل تعأب فيهم { :إمبا
جزاء الذين وباربون اهلل ورسولو ويسعون ُب األرض فسادا أن يقتلوا أ و يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من
خالف أو ينفوا من األرض ذلك ؽبم خزي ُب الدنيا وؽبم ُب اآلخرة عذاب عظيم } .وقد روى الشافعي
رضبو اهلل ُب سننو عن ابن عباس رضي اهلل عنو ُب قطاع الطريق  -إذا قتلوا وأخذوا اؼبال قتلوا وصلبوا ،وإذا
قتلوا وٓب يأخذوا اؼبال قتلوا وٓب يصلبوا وإذا أخذوا اؼبال وٓب يقتلوا ،قطعت أيديهم وأرجلهم من خالف ،وإذا
أخافوا السبيل وٓب يأخذوا ماال نفوا من األرض وىذا قول كثَت من أىل العلم كالشافعي وأضبد وىو قريب
من قول أيب حنيفة رضبو اهلل .ومنهم من قال :لإلمام أن هبتهد فيهم ،فيقتل من رأى قتلو مصلحة ،وإن كان
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ٓب يقتل مثل أن يكون رئيسا مطاعا فيها ،ويقطع من رأى قطعو مصلحة  .وإن كان ٓب يأخذ اؼبال ،مثل أن
يكون ذا جلد وقوة ُب أخذ اؼبال كما أن منهم من يروي أنو إذا أخذوا اؼبال قتلوا وقطعوا وصلبوا ،واألول
قول األكثر ،فمن كان من
احملاربُت قد قتل ،فإنو يقتلو اإلم ام حدا ال هبوز العفو عنو حبال بإصباع العلماء  .ذكره ابن اؼبنذر وال يكون
أمره إٔب ورثة اؼبقتول ،خبالف ما لو قتل رجل رجال لعداوة بينهما أو خصومة أو كبو ذلك من األسباب
اػباصة ،فإن ىذا دمو ألولياء اؼبقتول ،إن أحبوا قتلوا ،وإن أحبوا عفوا ،وإن أحبوا أخذوا الدية؛ ألنو قتلو
لغرض خاص  .وأما احملاربون فإمبا يقتلون ألخذ أموال الناس ،فضررىم عام دبنزلة السراق فكان قتلهم حد
اهلل .وىذا متفق عليو بُت الفقهاء حىت لو كان اؼبقتول غَت مكافئ للقاتل مثل أن يكون القاتل حرا واؼبقتول
قد اختلف الفقهاء ىل يقتل ُب احملاربة؟ واألقوى أنو
عبدا ،أو القاتل مسلما ،واؼبقتول ذميا أو مستأمنا  .ف
يقتل ألنو قتل للفساد العام حدا ،كما يقطع إذا أخذ أمواؽبم ،وكما وببس حبقوقهم .
واجب اؼبسلمُت إذا طلب السلطان احملاربُت وقطاع الطريق فامتنعوا عليو وىذا كلو إذا قدر عليهم
فأما إذا طلبهم السلطان أو نوابو ،إلقا مة اغبد بال عدوان فامتنعوا عليو ،فإنو هبب على اؼبسلمُت قتاؽبم
باتفاق العلماء ،حىت يقدر عليهم كلهم ،ومىت ٓب ينقادوا إال بقتال يفضي إٔب قتلهم كلهم قوتلوا ،وإن
ويقات
أفضى إٔب ذلك ،سواء كانوا قد قتلوا أو ٓب يقتلوا  .ويقتلون ُب القتال كيفما أمكنُ ،ب العنق وغَته  .ل
من قاتل معهم فبن وبميهم ويعينهم فهذا قتال ،وذاك إقامة حد ،وقتال ىؤالء أوكد من قتل الطوائف
اؼبمتنعة عن شرائع اإلسالم فإن ىؤالء قد ربزبوا لفساد النفوس واألموال ،وىالك اغبرث والنسل ،ليس
مقصودىم إدامة دين وال ملك ،وىؤالء كاحملاربُت الذين يأوون إٔب حصن ،أو مغارة أو رأس جبل ،أو بطن
واد ،وكبو ذلك ،يقطعون الطريق على من مر هبم ،وإذا جاءىم جند وٕب األمر تطلبهم للدخول ُب طاعة
اؼبسلمُت واعبماعة؛ إلقامة اغبدود ،قاتلوىم ودفعوىم مثل األعراب الذين يقطعون الطريق على اغباج أو
غَته من الطرقات أو اعببلة الذين يعتصمون برءوس ا عببال أو اؼبغارات؛ لقطع الطريق  .كاألحالف الذين
ربالفوا لقطع الطريق بُت الشام والعراق ويسمون ذلك النهيضة ،فإهنم يقاتلون كما ذكرنا  .لكن قتاؽبم ليس
دبنزلة قتال الكفار ،إذا ٓب يكونوا كفارا ،وال تؤخذ أمواؽبم ،إال أن يكونوا أخذوا أموال الناس بغَت حق ،فإن
عليهم ضماهنا فيؤخذ منهم بقدر ما أخذوا ،وإن ٓب تعلم عُت اآلخر ،وكذلك لو علم عينو ،فإن الردء
واؼبباشر سواء كما قلناه ،لكن إذا عرف عينو كان قرار الضمان عليو ،ويرد ما يؤخذ منو على أرباب
األموال ،فإن تعذر الرد عليهم كان ؼبصاّب اؼبسلمُت ،من رزق الطائفة اؼبقاتلة ؽبم وغ ير ذلك .بل اؼبقصود
من قتاؽبم التمكن منهم إلقامة اغبدود ومنعهم من الفساد ،فإذا جرح الرجل منهم جرحا مثخنآ ،ب هبهز
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عليو حىت يبوت ،إال أن يكون قد وجب عليو القتل ،وإذا ىرب وكفانا شره ٓب نتبعو ،إال أن يكون عليو
حد ،أو لباف عاقبتو .

حد السرقة
وأما السارق فيجب ق طع يده اليمٌت بالكتاب والسنة واإلصباع قال تعأب { :والسارق والسارقة فاقطعوا
أيديهما جزاء دبا كسبا نكاال من اهلل واهلل عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمو وأصلح فإن اهلل يتوب عليو
إن اهلل غفور رحيم } وال هبوز بعد ثبوت اغبد بالبينة ،أو اإلقرار ،تأخَته ،وال مال يفتدى بو وال غَته ،بل
تقطع يده ُب األوقات اؼبعظمة وغَتىا ،فإن إقامة اغبد من العبادات ،كاعبهاد ُب سبيل اهلل فينبغي أن يعرف
أن إقامة اغبدود رضبة من اهلل بعباده فيكون الوإب شديدا ُب إقامة اغبد ،ال تأخذه رأفة ُب دين اهلل فيعطلو،
ويكون قصده رضبة اػبلق ،بكف الناس عن اؼبنكرات؛ إلشفاء غيظو ،وإرادة العلو على اػبلق ،بو دبنزلة
الوالد إذا أدب ولده ،فإنو لو كف عن تأديب ولده ،كما تشَت بو األم رقة ورأفة لفسد الولد ،وإمبا يؤدبو
رضبة بو وإصالحا غبالو ،مع أنو يود ويؤثر أن ال وبوجو إٔب تأديب ،ودبنزلة الطبيب الذي يسقي اؼبريض
الدواء الكريو ،ودبنزلة قطع العضو اؼبتآكل واغبجم ،وقطع العروق بالفصاد وكبو ذلك ،بل دبنزلة شرب
اإلنسان الدواء الكريو ،وما يدخلو على نفسو من اؼبشقة لينال بو الراحة  .فهكذا شرعت اغبدود وىكذا
ينبغي أن تكون نية الوإب ُب
إقامتها مىت كان قصده صالح الرعية والنهي عن آب نكرات جبلب اؼبنفعة ؽبم ،ودفع اؼبضرة عنهم ،وابتغى
بذلك وجو اهلل تعأب ،وطاعة أمره أالن اهلل لو القلوب ،وتيسرت لو أسباب اػبَت ،وكفاه العقوبة البشرية،
وقد يرضي احملدود ،إذا أقام عليو اغبد  .وأما إذا كان غرضو العلو عليهم ،وإقامة رياستو؛ ليعظموه أو ليبذلوا
لو ما يريد من األموال ،انعكس عليو مقصوده ويروى أن عمر بن عبد العزيز رضي اهلل عنو قبل أن يلي
اػبالفة ،كان نائبا للوليد بن عبد اؼبلك على مدينة النيب صلى اهلل عليو وسلم وكان قد ساسهم سياسة
صاغبة ،فقدم اغبجاج من العراق وقد سامهم سوء العذاب ،فسأل أىل اؼبدينة عن عمر كيف ىيبتو فيكم؟
قالوا :ما نستطيع أن ننظر إليو  .قال :كيف ؿببتكم لو؟ قالوا  :ىو أحب إلينا من أىلنا قال  :فكيف أدبو
فيكم؟ قالوا  :ما بُت الثالثة األسواط إٔب العشرة قال  :ىذه ىيبتو ،وىذه ؿببتو ،وىذا أدبو ،ىذا أمر من
السماء .وإذا قطعت يده حسمت واستحب أن تعلق ُب عنقه .
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حد الزنا
وأما الزا٘ب :فإن كان ؿبصنا ،فإنو يرجم باغبجارة حىت يبوت ،كما {رجم النيب صلى اهلل عليو وسلم ماعز بن
مالك األسلمي ،ورجم الغامدية ورجم اليهودية ورجم غَت ىؤالء }  ،ورجم اؼبسلمون بعده ،واختلف
العلماء :ىل هبلد قبل الرجم مائة؟ على قولُت ُب مذىب أضبد وغَته وإن كان غَت ؿبصن ،فإنو هبلد مائة
جلدة بكتاب اهلل ،ويغرب عاما بسنة رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ،وإن كان بعض العلماء ال يرى
وجوب التغريب  .وال يقام عليو اغبد حىت يشهد عليو أربعة شهداء ،أو يشهد على نفسو أربع شهادات،
عند كثَت من العلماء أو أكثرىم ،ومنهم من يكتفي بشهادتو على نفسو مرة واحدة ولو أقر على نفسوٍ ،ب
رجع فمنهم من يقول  :يسقط عنو اغبد ،ومنهم من يقول  :ال يسقط واحملصن من وطئ ،وىو حر مكلف؛
ؼبن تزوجها نكاحا صحيحا ُب قبلها ،ولو مرة واحدة ،وىل يشًتط أن تكون اؼبوطوءة مساوية للواطئ ُب
ىذه الصفات على قولُت للعلماء .وىل ربصن اؼبراىقة للبالغ وبالعكس؟  .فأما أىل الذمة ،فإهنم ؿبصنون
أيضا عند أكثر العلماء ،كالشافعي وأضبد؛ ألن النيب صلى اهلل عليو وسلم رجم يهوديُت عند باب مسجده،
وذلك أول رجم كان ُب اإلسالم .

حد شرب الخمر

وأما حد الشرب :فإنو ثابت بسنة رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ،وإصباع اؼبسلمُت ،فقد روى أىل السنن،
عن النيب صلى اهلل عليو وسلم من وجوه أنو قال { :من شرب اػبمر فاجلدوهٍ ،ب إن شرب فاجلدوهٍ ،ب إن
شرب اػبمر فاجلدوهٍ ،ب إن شرب الرابعة فاقتلوه } وثبت عنو أنو جلد الشارب غَت مرة ،وىو وخلفاؤه
واؼبسلمون بعده .والقتل عند أكثر العلماء منسوخ وقيل ىو ؿبكم يقال  :ىو تعزير يفعلو اإلمام عند اغباجة.
وقد ثبت عن النيب صلى اهلل عليو وسلم { :أنو ضرب ُب اػبمر باعبريد والنعال أربعُت } وضرب أبو بكر
رضي اهلل عنو أربعُت ،وضرب عمر ُب خالفتو شبانُت ،وكان علي رضي اهلل عنو يضرب مرة أربعُت ومرة شبانُت
فمن العلماء من يقول  :هبب ضرب الثمانُت ،ومنهم من يقول  :الواجب أربعون ،والزيادة يفعلها اإلمام عند
اغباجة ،إذا أدمن الناس اػبمر ،أو كان الشارب فبن ال يرتدع بدوهنا وكبو ذلك .فأما مع قلة الشاربُت وقرب
أمر الشارب فتكفي األربعون ،وىذا أوجو القولُت ،وىو قول الشافعي ،وأضبد رضبهما اهللُ ،ب إحدى
الروايتُت عن أضبد وقد كان عمر رضي اهلل عنو  -ؼبا كثر الشرب  -زاد فيو النفي وحلق الرأس مبالغة ُب
الزجر عنو ،فلو عزر الشارب مع األربعُت بقطع خبزه أو عزلو عن واليتو كان حسنا ،وإن عمر بن اػبطاب
رضي اهلل عنو بلغو عن بعض نوابو ،أنو يتمثل بأبيات ُب اػبمر فعزلو .
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المعاصي التي ليس فيها حد مقدر وبيان الحد الشرعي
وأما اؼبعاصي اليت ليس فيها حد مقدر وال كفارة ،كالذي يقبل الصيب واؼبرأة األجنبية ،أو يباشر بال صباع،
أو يأكل ما ال وبل كالدم واؼبيتة ،أو يقذف الناس بغَت الزنا ،أو يسرق من غَت حرز ،أو شيئا يسَتا ،أو
ىبون أمانتو ،كوالة أموال بيت اؼبال أو الوقف ،ومال اليتيم وكبو ذلك ،إذا خانوا فيها ،كالوالة والشركاء ،إذا
خانوا ،أو يغش ُب معاملتو ،كالذين يغشون ُب األطعمة والثياب وكبو ذلك ،أو يطفف اؼبكيال واؼبيزان ،أو
يشهد الزور ،أو يلقن شهادة الزور ،أو يرتشي ُب حكمو ،أو وبكم بغَت ما أنزل اهلل ،أو يعتدي على رعيتو،
أو يتعزى بعزاء اعباىلية ،أو يليب داعي اعباىلية ،إٔب غَت ذلك من أنواع احملرمات فهؤالء يعاقبون تعزيرا
وتنكيال وتأديبا ،بقدر ما يراه الوإب ،على حسب كثرة ذلك الذنب ُب الناس وقلتو ،فإذا كان كثَتا زاد ُب
العقوبة ،خبالف ما إذا كان قليال ،وعلى حسب حال اؼبذنب ،فإذا كان من اؼبدمنُت على الفجور ،زيد ُب
عقوبتو ،خبالف اؼبقل من ذلك ،وعلى حسب كرب الذنب وصغره ،فيعاقب من يتعرض لنساء الناس
وأوالدىم ،ما ال يعاقبو من ٓب يتعرض إال ؼبرأة واحدة ،أو صيب واحد وليس ألقل التعزير حد ،بل ىو بكل
ما فيو إيالم اإلنسان ،من قول وفعل وترك قول ،وترك فعل ،فقد يعزر الرجل بوعظو وتوبيخو واإلغالظ لو،
وقد يعزر هبجره وترك السالم عليو حىت يتوب إذا كان ذلك ىو اؼبصلحة ،كما {ىجر النيب صلى اهلل عليو
وسلم وأصحابو الثالثة الذين خ لفوا } وقد يعزر بعزلو عن واليتو ،كما كان النيب صلى اهلل عليو وسلم
وأصحابو يعزرون بذلك ،وقد يعزر بًتك استخدامو ُب جند اؼبسلمُت ،كاعبندي اؼبقاتل ،إذا فر من الزحف،
فإن الفرار من الزحف من الكبائر ،وقطع خبزه نوع تعزير لو ،وكذلك األمَت إذا فعل ما يستعظم فعزلو من
اإلمارة تعزير لو  .وكذلك قد يعزر باغببس ،وقد يعزر بالضرب ،وقد يعزر بتسويد وجهو وإركابو على دابة
مقلوبا ،كما روي عن عمر بن اػبطاب ،أنو أمر بذلك ُب شاىد الزور ،فإن الكاذب سود الوجو ،فسود
وجهو ،وقلب اغبديث ،فقلب ركوبو  .وأما أعاله ،فقد قيل  " :ال يزاد على عشرة أسواط " .وقال كثَت من
العلماء :ال يبلغ بو اغبد ٍب ىم على قولُت  :منهم من يقول " :ال يبلغ بو أدٗب اغبدود " :ال يبلغ باغبر أدٗب
حدود اغبر ،وىي األربعون أو الثمانون؛ وال يبلغ بالعبد أدٗب حدود العبد ،وىم العشرون أو األربعون وقيل :
بل ال يبلغ بكل منهما حد العبد .ومنهم من يقول :
ال يبلغ بكل ذنب حد جنسو وإن زاد على جنس آخر ،فال يبلغ بالسارق من غَت حرز قطع اليد ،وإن
ضرب أكثر من حد القاذف ،وال يبلغ دبن فعل ما دون الزنا حد الزنا ،وإن زاد على حد القاذف  .كما
روي عن عمر بن اػبطاب رضي اهلل عنو  " :أن رجال نقش على خاسبو ،وأخ ذ بذلك من بيت اؼبال ،فأمر
بو فضرب مائة ضربة ٍب ُب اليوم الثا٘ب مائة ضربة ٍب ضربو ُب اليوم الثالث مائة ضربة وروي عن اػبلفاء
الراشدينُ ،ب رجل وامرأة وجدا ُب غباف  " :يضربان مائة " وروي {عن النيب صلى اهلل عليو وسلمُ ،ب
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الذي يأٌب جارية امرأتو ،إن كانت أخلتها له :جلد مائة ،وإن ٓب تكن أخلتها لو  :رجم} وىذه األقوال ُب
مذىب أضبد وغَته ،والقوالن األوالن ُب مذىب الشافعي ،وغَته .

جهاد الكفار القتال الفاصل
العقوبات اليت جاءت هبا الشريعة ؼبن عصى اهلل ورسولو نوعان  :أحدنبا :عقوبة اؼبقدر عليو ،من الواحد
والعدد كما تقدم  .والثا٘ب :عقاب الطائفة اؼبمتنعة ،كاليت ال يقدر عليها إال بقتال فاصل ،ىذا ىو جهاد
الكفار أعداء اهلل ورسولو ،فكل من بلغو دعوة رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم إٔب دين اهلل الذي بعثو بو
فلم يستجب لو ،فإنو هبب قتالو {حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كلو هلل } .وكان اهلل  -ؼبا بعث نبيو،
وأمره بدعوة اػبلف إٔب دينو ٓب يأذن ُب قتل أحد على ذلك وال قتالو ،حىت ىاجر إٔب اؼبدينة ،فأذن لو
وللمسلمُت بقولو تعأب { :أذن للذين يقاتلون بأهنم ظلموا وإن اهلل على نصرىم لقدير الذين أخرجوا من
ديارىم بغَت حق إال أن يقولوا ربنا اهلل ولوال دفع ا هلل الناس بعضهم ببعض ؽبدمت صوامع وبيع وصلوات
ومساجد يذكر فيها اسم اهلل كثَتا ولينصرن اهلل من ينصره إن اهلل لقوي عزيز الذين إن مكناىم ُب األرض
أقاموا الصالة وآتوا الزكاة وأمروا باؼبعروف وهنوا عن اؼبنكر وهلل عاقبة األمور }ٍ .ب إنو بعد ذلك أوجب عليهم
القتال قبولو { :كتب عليكم القتال وىو كره لكم ،وعسى أن تكرىوا شيئا وىو خَت لكم ،وعسى أن رببوا
شيئا وىو شر لكم واهلل يعلم وأنتم
ال تعلمون } وأكد اإلهباب ،وعظم أمر اعبهادُ ،ب عامة السور اؼبدنية ،وذم التاركُت لو ،ووصفهم بالنفاق
ومرض القلوب ،فقال تعأب { :قل إن كان آباؤك م وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشَتتكم وأموال
اقًتفتموىا وذبارة زبشون كسادىا ومساكن ترضوهنا أحب إليكم من اهلل ورسولو وجهاد ُب سبيلو فًتبصوا
حىت يأٌب اهلل بأمره واهلل ال يهدي القوم الفاسقُت } وقال تعأب{ :إمبا اؼبؤمنون الذين آمنوا باهلل ورسولو ٍب ٓب
يرتابوا وجاىدوا بأمواؽبم وأنفسهم ُب سبيل اهلل أولئك ىم الصادقون } قال تعأب { :فإذا أنزلت سورة
ؿبكمة ،وذكر فيها القتال رأيت الذين ُب قلوهبم مرض ينظرون إليك نظر اؼبغشي عليو من اؼبوت فأؤب ؽبم
طاعة وقول معروف فإذا عزم األمر فلو صدقوا اهلل لكان خَتا ؽبم فهل عسيتم إن تول يتم أن تفسدوا ُب
األرض وتقطعوا أرحامكم } .وىذا كثَت ُب القرآن ،وكذلك تعظيمو وتعظيم أىلوُ ،ب سورة الصف اليت
يقول فيها { :يا أيها الذين آمنوا ىل أدلكم على ذبارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون باهلل ورسولو
وذباىدون ُب سبيل اهلل بأموالكم وأنفسكم ذلكم خَت لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم
جنات ذبري من ربتها األهنار ومساكن طيبة ُب جنات عدن ذلك
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الفوز العظيم وأخرى رببوهنا نصر من اهلل وفتح قريب وبشر اؼبؤمنُت } .وكقولو تعأب{ :أجعلتم سقاية اغباج
وعمارة اؼبسجد اغبرام كمن آمن باهلل واليوم اآلخر وجاىد ُب سبيل اهلل ال يستوون عند اهلل واهلل ال يهدي
القوم الظاؼبُت الذين آمنوا وىاجروا وجاىدوا ُب سبيل اهلل بأمواؽبم وأنفسهم أعظم درجة عند اهلل وأولئك ىم
الفائزون يبشرىم رهبم برضبة منو ورضوان وجنات ؽبم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن اهلل عنده أجر
يتد منكم عن دينو فسوف يأٌب اهلل بقوم وببهم ووببونو أذلة على اؼبؤمنُت أعزة
عظيم} .وقولو تعأب{ :من ر
على الكافرين هباىدون ُب سبيل اهلل وال ىبافون لومة الئم ذلك فضل اهلل يؤتيو من يشاء واهلل واسع عليم}.
وقال تعأب { :ذلك بأهنم ال يصيبهم ظمأ وال نصب وال ـبمصة ُب سبيل اهلل وال يطئون موطئ ا يغيظ
الكفار وال ينالون من عدو نيال إال كتب ؽبم بو عمل صاّب إن اهلل ال يضيع أجر احملسنُت وال ينفقون نفقة
صغَتة وال كبَتة وال يقطعون واديا إال كتب ؽبم ليجزيهم اهلل أحسن ما كانوا يعملون } فذكر ما يولده عن
أعماؽبم ،وما يباشرونو من األعمال ،واألمر باعبهاد ،وذك ر فضائلو ُب الكتاب والسنة ،أكثر من أن وبصر،
وؽبذا كان أفضل ما تطوع بو اإلنسان ،وكان باتفاق العلماء أفضل من اغبج والعمرة ،ومن الصالة التطوع،
والصوم التطوع ،كما دل عليو الكتاب والسنة ،حىت قال النيب صلى اهلل عليو وسلم { :رأس األمر اإلسالم،
وعموده الصالة ،وذروة سنامو اعبهاد } .وقال {إن ُب اعبنة ؼبائة درجة ،ما بُت الدرجة والدرجة ،كما بُت
السماء واألرض ،أعدىا اهلل للمجاىدين ُب سبيلو } متفق عليو  .وقال { :من اغرب قدماه ُب سبيل اهلل
حرمو اهلل على النار } رواه البخاري وقال صلى اهلل عليو وسلم { :رباط يوم وليلة ،خَت من صيام شهر
وقيامو .وإن مات أجري عليو عملو الذي كان يعملو ،وأجري عليو رزقو ،وأمن الفتان } رواه مسلم  .وُب
السنن{ :رباط يوم ُب سبيل اهلل ،خَت من ألف يوم فيما سواه من اؼبنازل }  ،وقال صلى اهلل عليو وسلم
{عينان ال سبسهما النار :عُت بكت من خشية اهلل ،وعُت باتت ربرس ُب سبيل اهلل} قال الًتمذي حديث
حسن وُب مسند اإلمام أضبد {حرس ليلة ُب سبيل اهلل ،أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ،ويصام هنارىا }.
وُب الصحيحُت{ :أن رجال قال :يا رسول اهلل ،أخرب٘ب بشيء يعدل اعبهاد ُب سبيل اهلل ،قال  :ال تستطيع.
قال :أخرب٘ب .قال :ىل تستطيع إذا خرج اؼبجاىد أن تصوم وال
تفطر ،وتقوم وال تفًت؟ قال  :ال .قال :فذلك الذي يعدل اعبهاد } .وُب السنن أنو صلى اهلل عليو وسلم
قال{ :إن لكل أمة سياحة ،وسياحة أميت اعبهاد ُب سبيل اهلل } .وىذا باب واسعٓ ،ب يرد ُب ثواب
األعمال وفضلها ،مثل ما ورد فيو ،فهو ظاىر عند االعتبار ،فإ ن نفع اعبهاد عام لفاعلو ولغَته ُب الدين
والدنيا ،ومشتمل على صبيع أنواع العبادات الباطنة والظاىرة ،فإنو مشتمل من ؿببة اهلل  -تعأب ،واإلخالص
لو ،والتوكل عليو ،وتسليم النفس واؼبال لو ،والصرب والزىد ،وذكر اهلل وسائر أنواع األعمال ،على ما ال
يشتمل عليو عمل آخر .والقائم بو من الشخص واألمة بُت إحدى اغبسنيُت دائما ،إما النصر والظفر ،وإما
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الشهادة واعبنةٍ ،ب إن اػبلق ال بد ؽبم من ؿبيا وفبات ،ففيو استعمال ؿبياىم وفباهتم ُب غاية سعادهتم ُب
الدنيا واآلخرة ،وُب تركو ذىاب السعادتُت أو نقصهما ،فإن من الناس من يرغب ُب األع مال الشديدة ُب
الدين أو الدنيا ،مع قلة منفعتها ،فاعبهاد أنفع فيهما من كل عمل شديد ،وقد يرغب ُب ترقية نفسو حىت
يصادفو اؼبوت ،فموت الشهيد أيسر من كل ميتة ،وىي أفضل اؼبيتات .
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 .2الحدود والحقوق التي آلدمي معين وفيو ثمانية فصول
 النفوس

وأما اغبدود واغبقوق اليت آل دمي معُت فمنها النفوس ،قال اهلل تعأب { :قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم
أال تشركوا بو شيئا وبالوالدين إحسانا وال تقتلوا أوالدكم من إمالق كبن نرزقكم وإياىم وال تقربوا الفواحش
ما ظهر منها وما بطن وال تقتلوا النفس اليت حرم اهلل إال باغبق ذلكم وصاكم بو لعلكم تعقلون وال تقربوا
مال اليتيم إال باليت ىي أحسن حىت يبلغ أشده وأوفوا الكيل واؼبيزان بالقسط ال نكلف نفسا إال وسعها
وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرىب وبعهد اهلل أوفوا ذلكم وصاكم بو لعلكم تذكرون وأن ىذا صراطي
مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلو ذلكم وصاكم بو لعلكم تتقون } .وقال تعأب :
{وما كان ؼبؤمن أن يقتل مؤمنا إال خطأ } إٔب قولو { :ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها
وغضب اهلل عليو ولعنو وأعد لو عذابا عظيما } وقال تعأب {من أجل ذلك كتبنا على بٍت إسرائيل أنو من
قتل نفسا بغَت نفس أو فساد ُب األرض فكأمبا قتل الناس صبيعا ومن أحياىا فكأمبا أحيا الناس صبيعا} وُب
الصحيحُت عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو قال { :أول ما يقضى بُت الناس يوم القيامة ُب الدماء }
فالقتل ثالثة أنواع  :أحدنبا العمد احملض ،وىو أن يقصد من يعلمو معصوما دبا يقتل غالبا ،سواء كان يقتل
حبده كالسيف وكبوه ،أو بثقلو كالسندان وكوذين القصار ،أو بغَت ذلك كالتحريق والتغريق واإللقاء من
مكان شاىق ،واػبنق ،وإمساك اػبصيتُت ،حىت زبرج الروح ،حىت يبوت ،وسقي السموم ،وكبو ذلك ُب
األفعال فهذا رغم الوجو فيو القود ،وىو أن يبكن أولياء اؼبقتول من القاتل ،فإن أحبوا قتلوا ،وإن أحبوا عفوا
وإن أحبوا أخذوا الدية وليس ؽبم أن يقتلوا غَت قاتلو  .قال اهلل  -تعأب {وال تقتلوا النفس اليت حرم اهلل إال
باغبق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليو سلطانا فال يسرف ُب القتل إنو كان منصورا }  ،قيل ُب التفسَت :ال
يقتل غَت قاتلو ،وروي عن أيب شريح اػبزاعي رضي اهلل عنو قال  :قال رسول اهلل{ :من أصيب بدم أو خبل
 اػببل اعبراح  -فهو باػبيار بُت إحدى ثالث  :فإن أراد الرابعة فخذوا على يديو  :أن يقتل أو يعفو ،أويأخذ الدية فمن فعل شيئا من ذلك فعاد فإن لو جهنم خالدا ـبلدا فيها أبدا }  ،رواه أىل السنن قال
الًتمذي حديث حسن صحيح ،فمن قتل بعد العفو أو أخذ الدية فهو أعظم جرما فبن قتل ابتداء ،حىت
قال بعض العلماء " :إنو هبب قتلو حدا وال يكون أمره ألولياء اؼبقتول " قال تعأب
{ :كتب عليكم القصاص ُب القتلى اغبر باغبر والعبد بالعبد واألنثى باألنثى فمن عفي لو من أخيو شيء
فاتباع باؼبعروف وأداء إليو بإحسان ذلك زبفيف من ربكم ورضبة ،فمن اعتدى بعد ذلك فلو عذاب أليم
26

ولكم ُب القصاص حياة يا أوٕب األلباب لعلكم تتقون } قال العلماء :إن أولياء اؼبقتول تغلي قلوهبم بالغيظ،
حىت يؤثروا أن يقتلوا القاتل وأولياءه ،وردبا ٓب يرضوا بقتل القاتل ،بل يقتلون كثَتا من أصحاب القاتل كسيد
القبيلة ومقدم الطائفة ،فيكون القاتل قد اعتدى ُب االبتداء ،وتعدى ىؤالء ُب االستيفاء كما كان يفعلو
أىل اعباىلية اػبارجون عن الشريعة ُب ىذه األوقات ،من األعراب واغباضرة وغَتىم  .وقد يستعظمون قتل
القاتل لكونو عظيما أشرف من اؼبقتول ،فيفضى ذلك إٔب أولياء اؼبقتول يقتلون من قدروا عليو من أولياء
القاتل ،وردبا حالف ىؤالء قوما واستعانوا هبم ،وىؤالء قوما فيفضي إٔب الفنت والعداوات العظيمة  .وسبب
اؼبساواة
ذلك خروجهم عن سنن العدل الذي ىو القصاص ُب القتلى فكتب اهلل علينا القصاص وىو
واؼبعادلة ُب القتلى وأخرب أن فيو حياة ،فإنو وبقن دم غَت القاتل من أولياء الرجلُت ،وأيضا علم من يريد
القتل أنو يقتل كف عن القتل .وقد روي عن علي
بن أيب طالب رضي اهلل عنو وعمرو بن شعيب عن أبيو عن جده رضي اهلل تعأب عنهما عن النيب صلى اهلل
عليو وسلم أنو قال{ :اؼبؤمنون تتكافأ دماؤىم ،وىم يد على من سواىم ويسعى بذمتهم أدناىم أال ال يقتل
مسلم بكافر وال ذو عهد ُب عهده } رواه أضبد وأبو داود وغَتنبا من أىل السنن فقضى رسول اهلل صلى
اهلل عليو وسلم أن اؼبسلمُت تتكافأ دماؤىم  -أي تتساوى وتتعادل  -فال يفضل عريب عٔب عجمي ،وال
قرشي أو ىامشي على غَته من اؼبسلمُت ،وال حر أصلي على مؤب عتيق ،وال عآب أو أمَت ،على أمي أو
مأمور .وىذا متفق عليو بُت اؼبسلمُت ،خبالف ما كان عليو أىل اعباىلية وحكام اليهود فإنو كان بقرب
مدينة النيب صلى اهلل عليو وسلم صنفان من اليهود  :قريظة وا لنضَت ،وكانت تتفضل على قريظة ُب الدماء،
فتحاكموا إٔب النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب ذلك ،وُب حد الزنا ،فإهنم كانوا قد غَتوه من الرجم إٔب
التحميم وقالوا إن حكم نبيكم بذلك كان لكم حجة ،وإال فأنتم قد تركتم حكم التوراة فأنزل اهلل تعأب :
{يا أيها الرسول ال وبزنك ا لذين يسارعون ُب الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواىهم وٓب تؤمن قلوهبم } إٔب
قولو{ :فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم
فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن اهلل وبب اؼبقسطُت } إٔب قولو{ :فال زبشوا الناس
واخشون وال تشًتوا بآياٌب شبنا قليال ومن ٓب وبكم دبا أنزل اهلل فأولئك ىم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن
النفس بالنفس والعُت بالعُت واألنف باألنف واألذن باألذن والسن بالسن واعبروح قصاص } .فبُت -
سبحانو وتعأب  -أنو سوى بُت نفوسهم ،وٓب يفضل منهم نفسا على أخرى ،كما كانوا يفعلونو إٔب ولو :
{وأنزلنا إليك الكتاب باغبق مصدقا ؼبا بُت يديو من الكتاب ومهيمنا عليو فاحكم بينهم دبا أنزل اهلل وال
تتبع أىواءىم عما جاءك من اغبق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا } إٔب قولو تعأب { :أفحكم اعباىلية
يبغون ومن أحسن من اهلل حكما لقوم يوقنون } .فحكم اهلل  -سبحانو ُ -ب دماء آبسلمُت أهنا كلها
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سواء ،خالف ما عليو اعباىلية وأكثر سبب األىواء الواقعة بُت الناس ُب البوادي واغبواضر ،إمبا ىي البغي،
ترك العدل فإن إحدى الطائفتُت قد يصيب بعضها األخرى دما أو ماال ،أو تعلو عليهم بالباطل وال
تنصفها ،وال تقتصر األخرى على استيفاء اغبق ،فالواجب ُب كتاب اهلل اغبكم بُت الناس ُب الدماء
واألموال وغَتىا بالقسط الذي أمر اهلل بو وؿبو ما كان عليو كثَت من الناس من حكم اعباىلية ،وإذا أصلح
مصلح بينهما ،فليصلح بالعدل كما قال اهلل  -تعأب{ :وإن طائفتان من اؼبؤمنُت اقتتلوا فأصلحوا بينهما
فإن بغت إحدانبا على ا ألخرى فقاتلوا اليت تبغي حىت تفيء إٔب أمر اهلل فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل
وأقسطوا إن اهلل وبب اؼبقسطُت إمبا اؼبؤمنون إخوة فأصلحوا بُت أخويكم } وينبغي أن يطلب العفو من
أولياء اؼبقتول ،فإنو أفضل ؽبم كما قال تعأب { :واعبروح قصاص فمن تصدق بو فهو كفارة لو } .قال أنس
رضي اهلل عنو { :ما رفع إٔب رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم أمر فيو قصاص إال أمر فيو بالعفو } .رواه أبو
داود وغَته وروى مسلم ُب صحيحو عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قال  :قال رسول اهلل صلى اهلل عليو
وسلم{ :ما نقصت صدقة من مال ،وما زاد اهلل عبدا بعفو إال عزا ،و ما تواضع أحد هلل إال رفعو اهلل } وىذا
الذي ذكرناه من التكافؤ ،ىو ُب اؼبسلم اغبر ،مع اؼبسلم اغبر ،فأما الذمي فجمهور العلماء  :على أنو ليس
بكفء للمسلم ،كما أن اؼبستأمن الذي يقدم من بالد الكفار رسوال أو تاجرا وكبو ذلك ،ليس بكفء لو
وفاقا .ومنهم من يقول :بل ىو كفء لو ،وكذلك النزاع ُب قتل اغبر بالعبد .

 الجراح
والقصاص ُب اعبراح أيضا ثابت بالكتاب والسنة واإلصباع شرط اؼبساواة ،فإذا قطع يده اليمٌت من مفصل،
فلو أن يقطع يده كذلك ،وإذا قلع سنو ،فلو أن يقلع سنو ،وإذا شجو ُب رأسو أو وجهو ،فأوضح العظم،
فلو أن يشجو كذلك وإذا ٓب سبكن اؼبساواة  :مثل أن يكسر لو عظما باطنا ،أو يشجو دون اؼبوضحة ،فال
يشرع القصاص ،بل ذبب الدية احملدودة أو األرش .

 األعراض
والقصاص ُب األعراض مشروع أيضا  :وىو أن الرجل إذا لعن رجال أو دعا عليو ،فلو أن يفعل بو كذلك ، .
وكذلك إذا شتمو شتيمة ال كذب فيها ،والعفو أفضل  .قال اهلل تعأب { :وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا
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وأصلح فأجره على اهلل إنو ال وبب الظاؼبُت وؼبن انتصر بعد ظلمو فأولئك ما عليهم من سبيل } قال النيب
صلى اهلل عليو وسلم { :اؼبستبان :ما قاال فعلى البادئ منهما ما ٓب يعتد اؼبظلوم } ويسمى ىذا االنتصار،
والشتيمة اليت ال كذب فيها مثل اإلخبار عنو دبا فيو من القبائح أو تسميتو بالكلب أو اغبمار وكبو ذلك
فأما إن افًتى عليوٓ ،ب وبل لو أن يفًتي عليو ولو كفره أو فسقو بغَت حق ٓب وبل لو أن يكفره أو يفسقو
بغَت حق ولو لعن أباه أو قبيلتو ،أو أىل بلده وكبو ذلكٓ ،ب وبل لو أ ن يتعدى على أولئك ،فإهنم ٓب
يظلموه ،وقال اهلل تعأب { :يأيها الذين آمنوا كونوا قوامُت هلل شهداء بالقسط وال هبرمنكم شنآن قوم على
أال تعدلوا اعدلوا ىو أقرب للتقوى } فأمر اهلل اؼبسلمُت أال وبملهم بغضهم للكفار على أال يعدلوا  .وقال:
{اعدلوا ىو أقرب للتقوى } فإن كان العدوان عليو ُب العرض ؿبرما غبقو ،دبا يلحقو من األذى جاز
القصاص فيو دبثلو ،كالدعاء عليو ما دعاه ،وأما إذا كان ؿبرما غبق اهلل -تعأب ،كالكذبٓ ،ب هبز حبال،
وىكذا قال كثَت من الفقهاء  :إذا قتلو بتحريق ،أو تغريق ،أو خنق أو كبو ذلك ،فإنو يفعل بو كما فعل ،ما
ٓب يكن الفعل ؿبرما ُب نفسو كتجريع اػبمر واللواط بو ،ومنهم من قال  :ال قود عليو إال بالسيف ،واألؤب
أشبو بالكتاب والسنة والعدل .

 الفرية ونحوىا
وإذا كانت الفرية وكبوىا ال قصاص فيها ،ففيها العقوبة بغَت ذلك فمنو حد القذف الثابت ُب الكتاب
والسنة واإلصباع قال اهلل تعأب { :والذين يرمون احملصنات ٍب ٓب يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوىم شبانُت جلدة
وال تقبلوا ؽبم شهادة أبدا وأولئك ىم الفاسقون إال الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن اهلل غفور
رحيم} .فإذا رمى اغبر ؿبصنا بالزنا أو اللواط فعليو حد القذف ،وىو شبانون جلدة ،وإن رم اه بغَت ذلك
عوقب تعزيرا  .وىذا اغبد يستحقو اؼبقذوف ،فال يستوَب إال بطلبو باتفاق الفقهاء فإن عفا عنو سقط عند
صبهور العلماء ،ألن اؼبغلب فيو حق اآلدمي كالقصاص واألموال  .وقيل :ال يسقط تغليبا غبق اهلل لعدم
اؼبماثلة كسائر اغبدود ،وإمبا هبب القذف ،إذا كان اؼبقذوف ؿبصنا ،وىو اؼبسلم اغبر العفيف .

 األبضاع
ومن اغبقوق األبضاع ،فالواجب اغبكم بُت الزوجُت دبا أمر اهلل  -تعأب بو ،من إمساك دبعروف أو تسريح
بإحسان ،فيجب على كل من الزوجُت أن يؤدي إٔب اآلخر حقوقو ،بطيب نفس وانشراح صدر فإن للمرأة
على الرجل حقا ُب مالو ،وىو الصداق والنفقة باؼبعروف ،وحقا ُب بدنو ،وىو العشرة واؼبتعة ،حبيث لو آٔب
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منها استحقت الفرقة بإصباع اؼبسلمُت ،وكذلك لو كان ؾببوبا أو عنينا ال يبكنو صباعها فلها الفرقة ،ووطؤىا
واجب عليو عند أكثر العلماء  .وقد قيل :إنو ال هبب اكتفاء بالتباعث الطبيعي ،والصواب  :أنو واجب كما
دل عليو الكتاب والسنة واألصول  .وقد {قال النيب صلى اهلل عليو وسلم لعبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنو
 ؼبا رآه يكثر الصوم والصالة  : -إن لزوجك عليك حقا } ٍب قيل :هبب عليو وطؤىا كل أربعة أشهر مرة،وقيل :هبب وطؤىا باؼبعروف ،على قدر قوتو وحاجتها ،كما ذبب الن فقة باؼبعروف كذلك ،وىذا أشبو .
وللرجل عليها أن يتمتع هبا مىت شاء ،ما ٓب يضر هبا ،أو يشغلها عن واجب ،فيجب عليها أن سبكنو كذلك
وال زبرج من منزلو إال بإذنو أو بإذن الشارع واختلف الفقهاء ىل عليها خدمة اؼبنزل كالفرش والكنس
والطبخ وكبو ذلك؟ فقيل :هبب عليها ،وقيل :
ال هبب وقيل :هبب التخفيف منو .

 األحوال
وأما األحوال فيجب اغبكم بُت الناس فيها بالعدل كما أمر اهلل ورسولو ،مثل قسم اؼبواريث بُت الورثة ،على
ما جاء بو الكتاب والسنة  .وقد تنازع اؼبسلمون ُب مسائل من ذلك ،وكذلك ُب اؼبعامالت من اؼببايعات
واإلجارات والوكاالت و اؼبشاركات واؽببات والوقوف والوصايا وكبو ذلك من اؼبعامالت اؼبتعلقة بالعقود
والقبوض ،فإن العدل فيها ىو قوام العاؼبُت ،ال تصلح الدنيا واآلخرة إال بو  .فمن العدل فيها ما ىو ظاىر،
ي ،وربرٙب
يعرفو كل أحد بعقلو ،كوجوب تسليم الثمن على اؼبشًتي ،وتسليم اؼببيع على البائع للمشًت
تطفيف اؼبكيال واؼبيزان ،ووجوب الصدق والبيان ،وربرٙب الكذب واػبيانة والغش ،وأن جزاء القرض الوفاء
واغبمد .ومنو ما ىو خفي ،جاءت بو الشرائع أو شريعتنا  -أىل اإلسالم  -فإن عامة ما هنى عنو الكتاب
والسنة من اؼبعامالت ،يعود إٔب ربقيق العدل والنهي عن الظل م دقو وجلو  :مثل أكل اؼبال بالباطل وجنسو
من الربا واؼبيسر ،وأنواع الربا واؼبيسر اليت هنى عنها النيب صلى اهلل عليو وسلم مثل  :بيع الغرر ،وبيع حبل
اغببلة ،وبيع الطَت ُب اؽبواء ،والسمك ُب اؼباء ،والبيع إٔب أجل غَت مسمى ،وبيع اؼبصراة ،وبيع اؼبدلس،
واؼبالمسة ،واؼبنابذة ،
واؼبزابنة واحملاقلة والنجش  .وبيع الثمر قبل بدو صالحو ،وما هني عنو من أنواع اؼبشاركات الفاسدة،
كاؼبخابرة ،بزرع بقعة بعينها من األرض  .ومن ذلك ما قد ينازع فيو اؼبسلمون ػبفائو واشتباىو ،فقد يرى
ىذا العقد والقبض صحيحا عدال ،وإن كان غَته يرى فيو جورا يوجب فساده ،وقد قال اهلل تعأب{ :أطيعوا
اهلل وأطيعوا الرسول وأوٕب األمر منكم فإن تنازعتم ُب شيء فردوه إٔب اهلل والرسول إن كنتم تؤمنون باهلل
واليوم اآلخر ذلك خَت وأحسن تأويال } .واألصل ُب ىذا ،أنو ال وبرم على الناس من اؼبعامالت اليت
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وبتاجون إليها ،إال ما دل ا لكتاب والسنة على ربريبو ،كما ال يشرع ؽبم من العبادات اليت يتقربون هبا إٔب
اهلل ،إال ما دل الكتاب والسنة على شرعو ،إذ الدين ما شرعو اهلل ،واغبرام ما حرمو اهلل ،خبالف الذين
ذمهم اهلل ،حيث حرموا من دون اهلل ما ٓب وبرمو اهلل ،وأشركوا دبا ما ٓب ينزل بو سلطانا ،وشرعوا ؽبم من
الدين ما ٓب يأذن بو اهلل ،اللهم وفقنا ألن قبعل اغبالل ما حللتو ،واغبرام ما حرمتو ،والدين ما شرعتو .

 المشاورة

ال غٌت لوٕب األمر عن اؼبشاورة ،فإن اهلل تعأب أمر هبا نبيو صلى اهلل عليو وسلم فقال تعأب { :فاعف عنهم
واستغفر ؽبم وشاورىم ُب األمر فإ ذا عزمت فتوكل على اهلل إن اهلل وبب اؼبتوكلُت } .وقد روي عن أيب ىريرة
رضي اهلل عنو قال ٓ{ :ب يكن أحد أكثر مشورة ألصحابو من رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم } .وقد قيل :
إن اهلل أمر هبا نبيو لتأليف قلوب أصحابو ،وليقتدي بو من بعده ،وليستخرج منهم الرأي فيما ٓب ينزل ُب ه
وحي ،من أمر اغبروب ،واألمور اعبزئية وغَت ذلك ،فغَته صلى اهلل عليو وسلم أؤب باؼبشورة  .وقد أثٌت اهلل
على اؼبؤمنُت بذلك ُب قولو { :وما عند اهلل خَت وأبقى للذين آمنوا وعلى رهبم يتوكلون والذين هبتنبون كبائر
اإلٍب والفواحش وإذا ما غضبوا ىم يغفرون والذين استجابوا لرهبم وأقاموا الصالة وأمرىم شورى بينهم وفبا
رزقناىم ينفقون } وإذا استشارىم ،فإن بُت لو بعضهم ما هبب اتباعو من كتاب أو سنة رسولو أو إصباع
اؼبسلمُت فعليو اتباع ذلك وال طاعة ُب خالف ذلك ،وإن كان عظيما ُب الدين والدنيا  .قال اهلل تعأب :
{يأيها الذين آمنوا أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأوٕب األمر منكم } وإن كان أمرا قد تنازع فيو اؼبسلمون،
فينبغي أن يستخرج
من كل منهم رأيو ،ووجو رأيو فأي اآلراء كان أشبو بكتاب اهلل وسنة رسولو عمل بو ،كما قال تعأب { :فإن
تنازعتم ُب شيء فردوه إٔب اهلل والرسول إن كنتم تؤمنون باهلل وإبوم اآلخر ذلك خَت وأحسن تأويال }.

 وجوب اتخاذ اإلمارة
هبب أن يعرف أن والية الناس من أعظم واجبات الدين بل ال قيام للدين إال هبا ،فإن بٍت آدم ال تتم
مصلحتهم إال باالجتماع غباجة بعضهم إٔب بعض ،وال بد ؽبم عند االجتماع من رأس ،حىت قال النيب
صلى اهلل عليو وسلم {إذا خرج ثالثة ُب سفر فليؤمروا أحدىم }  ،رواه أبو داود ،من حديث أيب سعيد
وأيب ىريرة .وروى اإلمام أضبد ُب اؼبسند عن عبد اهلل بن عمرو ،أن النيب قال { :ال وبل لثالثة يكونون بفالة
من األرض إال أمروا عليهم أحدىم } فأوجب صلى اهلل عليو وسلم تأمَت الواحد ُب االجتماع ال قليل
العارض ُب السفر ،تنبيها على سائر أنواع االجتماع ،وألن اهلل  -تعأب  -أوجب األمر باؼبعروف والنهي
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عن اؼبنكر وال يتم ذلك إال بقوة وإمارة  .وكذلك سائر ما أوجبو من اعبهاد والعدل وإقامة اغبج واعبمع
واألعياد ونصر اؼبظلوم ،وإقامة اغبدود ال تتم إال بالقوة واإل مارة وؽبذا روي { :أن السلطان ظل اهلل ُب
األرض} ويقال " :ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة بال سلطان " .والتجربة تبُت ذلك؛ وؽبذا كان
السلف كالفضيل بن عياض وأضبد بن حنبل وغَتنبا يقولون " :لو كان لنا دعوة ؾبابة لدعونا هبا للسلطان "
وقال النيب صلى اهلل عليو وسٓب { :إن اهلل لَتضى لكم ثالثة  :أن تعبدوه وال تشركوا بو شيئا ،وأن تعتصموا
حببل اهلل صبيعا وال تفرقوا ،وأن تناصحوا من واله اهلل أمركم }  ،رواه مسلم  .وقال{ :ثالث ال يغل عليهن
قلب مسلم  :إخالص العمل هلل ،ومناصحة والة األمر ،ولزوم صباعة اؼبسلمُت ،فإن دعوهتم ربيط بو م من
ورائهم} .رواه أىل السنن  .وُب الصحيح عنو أنو قال { :الدين النصيحة ،الدين النصيحة ،الدين النصيحة .
قالوا :ؼبن يا رسول اهلل؟ قال  :هلل ولكتابو ولرسولو وألئمة اؼبسلمُت وعامتهم } .فالواجب ازباذ اإلمارة دينا
وقربة يتقرب هبا إٔب اهلل ،فإن التقرب إليو فيها ،بطاع تو وطاعة رسولو من أفضل القربات ،وإمبا يفسد فيها
حال أكثر الناس البتغاء الرياسة أو اؼبال هبا  .وقد روى كعب بن مالك عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو
} قال
قال{ :ما ذئبان جائعان أرسال ُب غنم بأفسد ؽبا من حرص اؼبرء على اؼبال أو الشرف لدينو
الًتمذي حديث حسن صحيح فأخرب أن حرص اؼبرء على اؼبال والرياسة ،يفسد دينو ،مثل أو أكثر من
إرسال الذئبُت اعبائعُت لزريبة الغنم  .وقد أخرب اهلل  -تعأب  -عن الذي يؤتى كتابو بشمالو ،أنو يقول { :ما
أغٌت عٍت ماليو ،ىلك عٍت سلطانيو} .وغاية مريد الرياسة أن يكون كفرعون ،وجامع اؼبال أن يكون كقارون
وقد بُت اهلل  -تعأب ُ -ب كتابو حال فرعون وقارون ،فقال تعأب { :أو ٓب يسَتوا ُب األرض فينظروا كيف
كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثارا ُب األرض فأخذىم اهلل بذنوهبم وما كان ؽبم
من اهلل من واق } وقال تعأب { :تلك الدار اآلخرة قبعلها ل لذين ال يريدون علوا ُب األرض وال فسادا
والعاقبة للمتقُت} .فإن الناس أربعة أقسام  :القسم األول :يريدون العلو على الناس ،والفساد ُب األرض ىو
معصية اهلل ،وىؤالء اؼبلوك والرؤساء اؼبفسدون ،كفرعون وحزبو ،وىؤالء ىم شر اػبلق قال اهلل تعأب { :إن
فرعون عال ُب األرض وجعل أىلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءىم ويستحيي نساءىم إنو كان
من اؼبفسدين} .وروى مسلم ُب صحيحو عن ابن مسعود رضي اهلل عنو قال  :قال رسول اهلل صلى اهلل عليو
وسلم{ :ال يدخل اعبنة من ُب قلبو مثقال ذرة من كرب ،وال يدخل النار من ُب قلبو ذرة من إيبان  .فقال
رجل :يا رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم  :إ٘ب أحب أن يكون ثويب حسنا ونعلي حسنا  .أفمن الكرب ذاك؟
قال :ال ،إن اهلل صبيل وبب اعبمال ،الكرب بطر اغبق وغمط الناس } فبطر اغبق ،دفعو وجحده ،وغمط
الناس ،احتقارىم وازدراؤىم وىذا حال من يريد العلو والفساد  .والقسم الثا٘ب  :الذين يريدون الفساد ،بال
علو ،كالسراق اجملرمُت من ظبلة الناس  .والقسم الثالث :يريد العلو بال فساد ،كالذين عندىم دين ،يريدون
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أن يعلوا بو على غَتىم من الناس .القسم الرابع :فهم أىل اعبنة الذين ال يريدون علوا ُب األرض وال فسادا،
مع أهنم قد يكونون أعلى من غَتىم ك ما قال اهلل تعأب { :وال هتنوا وال ربزنوا وأنتم األعلون إن كنتم
مؤمنُت} وقال تعأب{ :فال هتنوا وتدعوا إٔب السلم وأنتم األعلون واهلل معكم ولن يًتكم أعمالكم } وقال:
{وهلل العزة ولرسولو وللمؤمنُت } .فكم فبن يريد العلو وال يزيده ذلك إال سفوال ،وكم فبن جعل من األ علُت
وىو ال يريد العلو وال الفساد ،وذلك ألن إرادة العلو على اػبلق ظلم ،ألن الناس من جنس واحد ،فإرادة
اإلنسان أن يكون ىو األعلى ونظَته ربتو ،ظلم ،ومع أنو ظلم ،فالناس يبغضون من يكون كذلك ويعادونو،
ألن العادل منهم ال وبب أن يكون مقهورا لنظَته ،وغَت العادل منو م يؤثر أن يكون ىو القاىرٍ ،ب إنو مع
ىذا ال بد لو ُ -ب العقل والدين من أن يكون بعضهم فوق بعض كما قدمناه ،كما أن اعبسد ال يصلح إال
برأس .قال تعأب { :وىو الذي جعلكم خالئف األرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما
آتاكم} .وقال تعأب { :كبن قسمنا بينهم معيشتهم ُب اغبياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات
ليتخذ بعضهم بعضا سخريا } فجاءت الشريعة بصرف السلطان واؼبال ُب سبيل اهلل ،فإذا كان اؼبقصود
بالسلطان واؼبال ىو التقرب إٔب اهلل وإنفاق ذلك ُب سبيلو ،كان ذلك صالح الدين والدنيا  .وإن انفرد
السلطان عن الدين ،أو الدين ع ن السلطان فسدت أحوال الناس ،وإمبا يبتاز أىل طاعة اهلل عن أىل
معصيتو ،بالنية والعمل الصاّب ،كما ُب الصحيحُت عن النيب صلى اهلل عليو وسلم { :إن اهلل ال ينظر إٔب
صوركم وال إٔب أموالكم ،وإمبا ينظر إٔب قلوبكم وإٔب أعمالكم } .وؼبا غلب على كثَت من والة األمور إرادة
اؼبال والشرف ،صاروا دبعزل عن حقيقة اإليبان وكمال الدينٍ ،ب منهم من غلب الدين ،وأعرض عما ال يتم
الدين إال بو من ذلك ،ومنهم من رأى حاجتو إٔب ذلك ،فأخذه معرضا عن الدين ،العتقاده أنو مناف
لذلك ،وصار الدين عنده ُب ؿبل الرضبة والذل ،ال ُب ؿبل العلو والعز ،وكذلك ؼبا غلب على كثَت من أىل
الديانتُت العجز عن تكميل الدين ،واعبزع ؼبا قد يصيبهم ُب إقامتو من البالء ،استضعف طريقتهم واستذؽبا
من رأى أنو ال تقوم مصلحتو ومصلحة غَته هبا  .وىاتان السبيالن الفاسدتان  -سبيل من انتسب إٔب
الدين ،وٓب يكملو دبا وبتاج إليو من السلطان و اعبهاد واؼبال ،وسبيل من أقبل على السلطان واؼبال واغبرب،
وٓب يقصد بذلك إقامة الدين نبا سبيل اؼبغضوب عليهم والضالُت ،األؤب للضالُت النصارى ،والثانية
للمغضوب عليهم اليهود وإمبا الصراط اؼبستقيم ،صراط الذين أنعم اهلل عليهم من النبيُت والصديقُت
والشهداء والصاّب ين ،ىي سبيل نبينا ؿبمد صلى اهلل عليو وسلم وسبيل خلفائو وأصحابو ،ومن سلك
سبيلهم ،وىم السابقون األولون من اؼبهاجرين واألنصار والذين اتبعوىم بإحسان رضي اهلل عنهم ورضوا
عنو ،وأعد ؽبم جنات ذبري من ربتها األهنار خالدين فيها أبدا ،ذلك الفوز العظيم  .فالواجب على ا ؼبسلم
أن هبتهد ُب ذلك حبسب وسعو ،فمن وٕب والية يقصد هبا طاعة اهلل ،وإقامة ما يبكنو من دينو ،ومصاّب
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اؼبسلمُت ،وأقام فيها ما يبكنو من ترك احملرماتٓ ،ب يؤاخذ دبا يعجز عنو ،فإن تولية األبرار خَت لألمة من
تولية الفجار .ومن كان عاجزا عن إقامة الدين بالسلطان واِبىاد ،ففعل ما يقدر عليو ،من النصيحة بقلبو،
والدعاء لألمة ،وؿببة اػبَت ،وفعل ما يقدر عليو من اػبَتٓ ،ب يكلف ما يعجز
عنو ،فإن قوام الدين الكتاب اؽبادي ،واغبديث الناصر كما ذكره اهلل  -تعأب  -فعلى كل أحد االجتهاد ُب
إيثار القرآن واغبديث هلل ولطلب ما عنده مستع ينا باهلل ُب ذلكٍ ،ب الدنيا زبدم الدين ،كما قال معاذ بن
جبل رضي اهلل عنو  " :يا بن آدم أنت ؿبتاج إٔب نصيبك من الدنيا وأنت إٔب نصيبك من اآلخرة أحوج،
فإن بدأت بنصيبك من اآلخرة مر بنصيبك من الدنيا ،فانتظمها انتظاما ،وإن بدأت بنصيبك من الدنيا
فاتك نصيبك من اآلخرة ،وأنت من الدنيا على خطر .ودليل ذلك ما رواه الًتمذي عن النيب صلى اهلل عليو
وسلم أنو قال{ :من أصبح واآلخرة أكرب نبو صبع لو مشلو وجعل غناه ُب قلبو وأتتو الدنيا وىي راغمة ،ومن
أصبح والدنيا أكرب نبو فرق اهلل عليو ضيعتو ،وجعل فقره بُت عينيو ،وٓب يأتو من الد٘ب ا إال ما كتب لو }.
وأصل ذلك ُب  -قولو تعأب{ :وما خلقت اعبن واإلنس إال ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن
يطعمون إن اهلل ىو الرزاق ذو القوة اؼبتُت } .فنسأل اهلل العظيم أن يوفقنا وسائر إخواننا اؼبسلمُت ،ؼبا وببو
ويرضاه من القول والعمل ،فإنو ال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم ،واغبمد هلل رب العاؼبُت ،وصلى اهلل
على سيدنا ؿبمد وعلى آلو وصحبو وسلم تسليما كثَتا دائما إٔب يوم الدين .
هناية الكتاب
انتهى الكتاب والحمد هلل
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